
( 
ו
ו
 

 טו

3 ++)40 
127, 01. 

657 

:96- 

0 15881 

6016 )1+ 

א

י

 

י
י
 

ד
י
 

מ
ש
ד 
 י
 יד

בל
 







ו
 
-
י
 

 ראש

 א
3 

 י

: 

=
 

/
ש
 

ו

ז

 

ש

י

ט

 

= 

= 

י
י
 

י
י
 

 ה

 ש

 י
א
ז
א
 

 עי



 פ12צעא 91218886 ם1611841 צ1סם154 118/ אחצ

 אס. 6

 עזאא טפ עשטא םמטא 811 .מ/ ןא

 טשטעאסשפ ,גצוחעפ

 /450012610ת 1א1ט1ט21 151261112 32

 ןסזוווו16111 ןקז656זט011סוו ס} 1111 טסס/ 105 1110616 טסס6
 טו/ ןאסוו 6 1010ז1110 1102

 ןו דווסוווסזד} ס} (גזםוו0טחזסו115, 1056טוו א0ז1 טחזסוו

 םוו4 111116 " 100 (ג06ז1ו16ז" םחזסוו, וו 1015 ןזיסוו 1:11111101110-

2 
 א 4110א8 81. צ1ססופת 8008 6םאד1 םמ

 א או 1151 , 1 5

 שא א וצ .צ1סס151180סאסעאדז פא סא



 א גד1סא גאז צנסס191 8008 סתאעע8

 8 11121:51 , אז 55 0115

 413 250-4900 | צנסםס15116) 8114 6

 ץטלצשצ צנסס1פ480086ע3א188.ס0ת6

 א28ן)|סמ ץטשאפסנאס 208 1084

 פ18צעא 9213182ת86 ם1ס1ד,;1{ צ1פםס1פ4 1182 םתצ

 לע ,,9 עגסצזממס םצ:!

 1106 םם. (60186װ 11

 ,4716 ( 160 (םץסזטוח 2/16װ107141

 1116 56:ןזסווז (בזווטוונם1 1םזו11/}

 1ן28016 406 ןהזטסזס 3. 11190/1סזװ 10111148110ו1

 1184 181605/ח/

 140ש674 06

 141011160148 16ז80115 1011

 146/ סי 11

 פ0זו 6014 םס 10זס/1/פאש

 ןבסזזד} םוו4 1ס0116116 ץטס1וװ טסז} 101411644110ו1

 אואס אזקאזמעגפ גאס עםזמאספ סע 8

 ןאםז1ס141 1 14615/ 3008 (661467

 'דתס 016606 ק006, סז קס146ת ןכס8000ע, 15 4 112010021 פץזתטס|

 0{ {140190 0168/1ט10ץ. 1 חס 1תפקוזגחסת 10ז סטז 0010קװסת 002065 {זסע

 8 4651קת סע 1חס תס166 2705/ '/600161 11202ת1 0{ /61115216װ, 151261-

 דיתס 14260ת21 '/140150 8ססע (-6ת16ז 1690608 (תס ססקעזוקחז 820 104611600121 ןקנסקסז?} זו 19

 גת סטז טסס{צ. 10 (06 0656 04 סטז אתסטט16026, 6015 61116 15 61(תסז זת (חס ןקטט110 40:021ת

 סז 11 15 גח סזקתהת טעסז{ {סז טטה100 תס סטז1סתז ססקעזנקה 00106ז סגת 06 14600460-

 1{ ץסט 1016 גת 2036 ססקעצוקת6 60 (נפ טעסזא - סז 1{ ץסט אתסשש טשחס 4068 --

 ןק16256 00ת12604 ט5 סע קתסתס 21 413-256-4900 8101, סז סע 611211 24 ס0ו8056ת60011067.018-



= 
 = ת 8

 א * ס"מ 6

 סערייא-סָאנעוב



015 

 טרייא םונאובד הליהקה

 ב""נשת - ו"טשת



 ס71ֿפ
 רעד ןופ

 סערייא טָאנעוּנ ןיא חליהק

 ב""נשה - ז"טשת

 ןופ טריגַאדער ןוא טלעטשעגפיונוצ

 שטיווָאסַאנַאי קחצי

 ןופ טעברַאטימ רעטנעַאנ רעד ייב

 רעשיפ .א .א 'שזניא ןוא ןַאמלַאש ָארַאזַאל 'פָארּפ ,גוצרעסַאװ ןמלז

 טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד ןופ ןבעגעגסױרַא
 סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעד ייב

 :רַאטערקעפ

 קינַאה השמ



 ןופ טנכייצעג טַאלב-רעש

 יקסרימ-רענטַאר .י

 : עיסימָאק-עיצקַאדער

 ןיײשנעמַאק היבוט ר"ד

 ןאמדירפ רזעילא

 ּפָאקַארג רשַא

 קינַאה השמ

 גרעבלטימ םהרבא

 ןאמרעזַאלג רַאקסָא 'שזניא

 ןירטיצ המלש



 יי "יע ר וי "א עי יי יי = רענעייל וצ טרָאװ ַא
 -- -- -- (המדקה) קיטַאמעלבָארּפ רעזדנוא ןיא קילבנײרַא ןַא :ןיישנעמַאק היבוט רי"ד

1: 

 ןטעטיױװיטקַא עריא ןוא ןעמעלבָארּפ עריא --- הליהק יד

 היה היח היח  יה -- טעטיװיטקַא רעזדנוא ןופ ןּפיצנירּפ -טנורג יירד ;ַאמדירפ רזעילא
 -- -= םויה-רדס רעזדנוא ףיוא ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ םעלבָארּפ ַא :ּפָאקָארג רשא
 הליהק רעד ןופ עיצַאזיטַארקָאמעד יד ןוא םרָאפער-ןטוטַאטס רעד :שטיוָאסַאנָאי קחצי
 היה יי יז יח היה יז יה זה = סערייא-סָאנעוב ןיא ןעײטרַאּפ עשידִיי יד :רעשיפ .א .א
 -- - - -- ךשמה ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןקיטסייג רעזדנוא ןופ ןיז רעד :קינָאה הישמ
 -- -- -- -- הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ טייקיטעט יד :ַאמפיוק השמ
 היה יי יה יח היי היה היי הי היה היה יי יה יח יה י= = לגנַארעג ןיא בושי ַא :דלָאג בייל
 רָאי 6 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןזעוו-לוש רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא יד :יקסנירבָאק לרעב
 יה יה יח = == רָאי ףניפ עטצעל יד ןיא רענטרעג-רעדניק ערעזדנוא :רעשיפ הרש
 -- == -- - -- ליװסעזָאמ ןיא טַאנרעטניא רַאנימעס-רערעל רעד ;ןָאסלרעב ריאמ
 -- -- ןבעל ןשידִיי םוצ טנגוי רעשידִיי רעד ןופ גנורעטנענרעד יד :ןיזיור ךוד ריד
 = יי יא יי ירא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ןופ טייקיטעט רָאי ףניפ
 ףליה עלַאיצָאס (1 :ןטנעמַאטרַאּפעד - הליהק ריֿפ רעביא קילברעביא :רעשיפ .א .א

 ןוא םילוע רַאפ סעידיסבוס (3 ;רעדילגטימ רַאפ תואוולה עקיטנעצָארּפדָא (
 טי א טא טא נא א א טא א א נא גנולײטּפָא אשידק-הרבח יד (4 ;םיצוביק

 -קַאפ רעקידנריזילַארָאמ ַא -- הליהק רעד ייב עיסימָאק-תוררוב יד :יקסווָאקַאלוק דוד
 הי היי היי הי היי היי היי היה הי יי היה יי יי = = = ןבעל רעזדנוא ןיא רָאט

 וה יה יה הי היי יי יה יה == = עיסימָאק-תוררוב רעד ןופ טעברַא יד :רעשיפ .א .א
 -- -- - -- טיבעג ןזעיגילער ןפיוא ןטייקיטעט עריא ןֹוא הליהק יד :ךַאבלוטש .ב
 הי יי יי א "אהא הליהק רעד ייב ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא רעד
 היה יי יה יז יה יה = סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ייב רעטסיגער-הנותח רעד
 תי= יה יח יח = הליהק רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה ןוא שארב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ יד
 תי= היה יז יה == 1957 זיב 1954 רָאי ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד ןופ לעטשנעמַאזוצ
 יד ןופ רעדילגטימ ןוא רעדילגטימ-עיסימָאק ,רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ןופ המישר

 -- -- -- 1963:1960 ןוא 1960-1957 :ןדָאירעּפ ייווצ יד ןיא ןטַאר עוויטלוסנָאק
 זי היה יי יה היה = יד == 1963-1960 ןוא 196071957 ןרָאי יד ןיא יזכרמה ךוניחה דעװ -

 היה יה יז היה יז היה הי היה היד יד יח יה = ןבעל ןשלהק רעזדנוא ןופ ןטַאד עקינייא

 תוליהקה דעװ ןופ טייקיטעט יד

 תהיה יה היה החי יה = תוליהקה דעװ ןופ ץנעטסיזקע רָאי ןעצ :גוצרעסַאוװ ןמלז
 -ַאזוצ ןט5 ןפיוא ןטכירַאב ןוא ןטַארעּפער) עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידַיי ןופ ןעמעלבָארּפ

 :(תוליהקה דעװ ןופ רָאפנעמ
 -- -- -- ץנעטסיזקע רָאי 100 ענייז ןופ טכיל ןיא בושי רעזדנוא :ןיישנעמַאק .ט ריד
 יה היה היז היה יי היה יה יה = רַאטערקעס-לַארענעג םענופ טרָאװ ַא ןַאמדירפ רזעילא
 = יה יד זה = תוליהק יד ןופ ןטקעּפסַא עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ :ווָאקרוט קרַאמ
 יי היה היה היי היי יז יח = ןטעטימָאק-ןָאיַאר יד ןופ עיצקנופ יד :ןַאמצלַאז םהרבא ר"ד
 טי יי יי יא יא יא א וו א א א א א נא םינינע עזעיגילער :קניפ בקעי ברה
 תהיה יח יח יה י-ה = קיטילָאּפ-סגנויצרעד ןוא רוטלוק רעזדנוא :ןייטשלעקניפ םייח
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 היי זיי היה היח הייה היה יז היה היה היה היי יד = רוד רעיינ רעד :ןַאמלַאש ָארַאזַאל 'פָארּפ
 = יי היי = יי == יה = תוליהק יד ןופ ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא :גוצרעסַאוו ןמלז
 = יי היי ייה ייש היה יז = ןבעל-הליהק םוצ גָארטײב רעשידרפס רעד :יקסּפוגַאי .מ
 = יי יי זיי יה == == == תוליהק עשידרפס יד ןופ ןעמעלבָארּפ :וועיַאסיא רוכב רי"ד
 = הי יי זיי זיי יי יד = עניטנעגרַא ןיא םידרפס יד :ַאיפַאלובַא ָאדערפלַא ישזניא

 ןבעל ןשידַיי ןרַאפ ןויטקעּפסרעּפא :עמעט רעד ףיוא םויזָאּפמיס
 :ןופ לײטנָא ןטימ ,"עניטנעגרַא ןיא

 = רייע .שימ .5 ללא קז יאר: טא עמ גע טא אי 2 א ןייענעמַאק .ט ר"ד
 יי יב נוי אי סי 21 יי אוי: טו טו נפ יט עא רע קעיר וע רענרעל ןתנ ריד
 יי א יע יא יע יי 1 יע :גרעבנעזָאר םולש 'שזניא
 ר יי ,. 4 טיי לי 4 יא ץנוושקאטג טאג נפ או טיפ יט א ,שעטיווָאקסוס המלש
 4 ישנו מט ץישי אר טיפ טיש עא ירא יע בעק יא ,ענווָאכוד ןָאעל ר"ד
 -- - -- רָאי 5 עטצעל יד ןיא ץניװָארּפ רעד ןיא ןזעוו-לוש שידַיי :ןָאסלערעב ריאמ

3 

 ץנעטסיזקע ןייז ןופ טרעדנוהרָאי ןטייוװצ ןיא ןטערטנײרַא םייב בושי רעזדנוא

 = - = - עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי 100 ןופ ןעגנורעייפ יד :רענרעל קילַאפ
 -- -- םוטנדִיי רעניטנעגרַא ןופ ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ יד -- "ַאיַאד, :רעקידוצ .י
 -ידַיי רעד טימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןוא עניטנעגרַא ןיא בושי רעד :יירעדנעש השמ

 יי א א נא נא א הא עא נא א "א וא"ו יא טלעו רעש
 = יי יה היי הזו היה היה יז = עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי :ןַאמרעל .י י
 יי א א רו יא ףליה רעלַאיצָאס רַאפ סעיצוטיטסניא ערעזדנוא :עדיירּפ השמ
 -- -- -- ץיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא רעד :סיבַאג םהרבא
 -- - - - עניטנעגרַא ןיא םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעשידִיי רעד :עדיירּפ השמ
 ןוא טסנוק ,רוטלוק רעניטנעגרַא רעד ןיא לײטנָא רעשידִיי רעד :יקצינטישז .? ר"ד

 א כא ראה ר א נא א א ראג א א עא נא עא א "א נא נו א טפַאשנסיװ
 -- - - = םע:יתב ןופ יובפיוא םוצ הליהק רעד ןופ גָארטײב רעד :רענרעל קילַאפ
 טי א א הא א א א א א נא א "נא נא ווא טא א עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט שידִיי
 א ר א נא נא א רָאי סקעז עטצעל יד רַאפ ָאוְיִי רעניטנעגרַא ןופ טייקיטעט
 יי יי א א נא ירא ווא אה "גרעבמָאנ .ד .ה, ןייארַאפ-רעביירש רעד :ראמשטירק :נ
 -- -- סערגנָאק-רוטלוק ןשידִַיי ןכעלטלעװלַא ןופ לײטּפָא רעניטנעגרַא רעד :קיפ .ב
 -- -- -- -- 1962:1956 ןרָאי יד ןיא ענענישרעד סעבַאגסיוא ןוא רעכיב ןופ המישר
 == יי היי יה יי = ז= = 1962-1956 ןרָאי יד ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידִיי
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 בושי רעזדנוא ןגעװ דנַאלסיױא ןופ רעביירש עשידִיי

 יא טי א א 1 א = ןגעוו יד ןענייז ןדישרַאפ :ךַאברעיױא טירפא

 עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעג ןטיהעגּפָא זיא סָאװ גנוטסעפ עשידַיי עײנ-טלַא יד :ןירעּפלַא ןרהא
 יי יו א א עא א יש יי עי = עניטנעגרַא עשידִיי יד :?קיב המלש
 = יה יד יח == גנושַארעביא ןַא זיא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד :סיוועשַאב קחצי
 יי יי יב יי - = = וה הי = == עניטנעגרַא בושי ןײטשטַאלג בקעי

 תהי יי יי היה היש חיה היה חיה הי יח עניטנעגרַא ןיא בושי םעד עז ךיא יװ :עדַארג םייח
 יי א א א א א נא יא או א יא "םיקמעממ, רעטרעוו רָאּפ ַא :סעקשָאש םייח ר"ד
 וי עי א יב 1 דעי עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי :ןַאמרעש לאלצב
 טי ר אר יע ייבי 1 סערעטניא רעמ טימ :רעלגירטש יכדרמ

 גנולײטּפָא עשינַאּפש

 = היה יי יח הי זיי יז יח י- טייז עז -- גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןופ לטעצכוז סָאד
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 נו ת

 יי יי ר יי יה לכן 2 ר ר געי ארוקל רבד

 יי יי יע יא (המדקה) ונלש הקיטמלבורּפב ןויע :ןיישנמק היבוט ריד

 היתולועפו הליהקה

 זי היה יי היי הי היי יי יח == == ונתולועפב םיידוסי םירקיע השלש :;ןמדירפ דזעילא
 הי היי היי יי היה היי היה יי יי י-ה = ונמוי רדס לע הרירשו תמייק היעב :פוקורג רשא
 היי היי יי יה יה יה == ונתליהק לש היצזיטרקומידהו ןונקתה יוניש :ץיבוסוני קחצי
 יה יה יה יי יה היה היי א = י= = סרייא-סונאובב תוידוהיה תוגלפמה :רשיפ .א .א
 טי יע טי יצא עא סע א קא יתרבחהו ינחורה ךשמהה תועמשמ :קינוה השמ
 זי יה יה ייי היה יה יי = == הליהקה די לע תוברתל הקלחמה תולועּפ :ןאמפיוק השמ
 41: יתר יש זע טיי ניי הייב = י-- = בושי לש ויטבל :דלוג בייֵל
 טי א א א א תונורחאה םינשה שש ךשמב ונרפס יתב תוחתפתה :יקסנירבוק בוד
 א א א יא א א א עא עא א תונורחאה םינשה שמחב םידליה ינג :רשיפ הוש
 א ר א א א א יא ליוסזומב םירומל רפסה יתב לש הימינפה :ןוסלרב ריאמ
 ז-= = שה == ז= ש= == = -- -- םיידוהיה םייחל ידוהיה רעונה ובוש :ןיזיור דוד רײד
 -- -- -- -- תונורחאה םינש שמח ךשמב ,הליהקה די לע רעונה תקלחמ לש תולועּפ
 ירבחל תואוולה (2 ;תילאיצוס הרזע (1 :הליהקב תוקלחמ עברא לע הריקס :רשיפ .א .א

 = היי יה יש זיי יד = אשידק הרבח (4 :םיצולחו םילועל תוכימת (3 ;הליהקה
 זי יה יה ז= = ונלש םייחב ךנחמ םרוג -- הליהק י"ע תוררובה דעו :יקסבוקלוק דוד
 א רב א יע לא יע מי עי א ר תוררובה תדעו תלועפ :רשיפ .א .א
 יי בי ר יטב יב יתדה חטשב הליהקה תולועפ :ךבלוטש .ב
 ןעשיע יט עי טו ר הליהקה ידי לע ילַאיצוס רקחמל הקלחמה
 טי א עא בי יט א סרייא-סונאובד הליהקה די לע תונותחה תמישר סקנּפ
 טי עי יא יי עי א התלהנה ירבחו הליהקה ישאר
 טי א אט עא יא א א א א 1957 דע 1954 תנשמ הליהקה תלהנה י"ע תודעו בכרה
 :תופוקתה יתש ךשמב הצעומה ירבחו ,תונוש תודעו ,הליהקה תלהנה ירבח תמישר

 יי יא א יא א א א א א א עא אהא א א 1963-1960 7
 יא א א טא א א ר ראה א 1963-1960יו 1960-1957 תונשב יזכרמה ךוניחה דעו
 יה יי היי היי יה יח היי החי היה היה החי היי היה יה == םייתליהקה ונייחמ םינוש םיטרּפ

 תוליהקח דעװ תולועפ

 יי יי יו א יא ינוואר תוליהקה דעװ לש ומויק תונש רשע :גוצּרסוו ןמלז
 :(תוליהקה דעו לש ישימחה סוניכב םיח"ודו תואצרה) הניטנגראב םיידוהיה םייחה תויעב
 יי היה היי היה היה יי זיי היה יי = = == םויק תונש 100 רואל ונבושי :ןיישנמק .ט ר"ד
 יי א ר א א עא א א א עא ראג א א יללכה ריכזמהמ רבד :ןמדירפ רזעילא
 הי ייד היה החי היי היה הי יד = תוליהקה לש יתרבחהו יטילוּפה בצמה :בוקרוט קרַאמ
 הי יח היה היה היז היה היה היה יז ייד = תוירוזיאה תודעווה ידיקפת :ןמצלז םהרבא ריד
 יי יי א א א יא א א א א הר א א א םייתד םינינע :קניפ בקעי ברה
 היה היה היה הי היח ייז יח = ונלש תיכוניחהו תיתוברתה הקיטילוּפה :ןייטשלקניפ םיױז
 תי= היה היי היש הי היה היי יח היי היי היי היי היה הי היד יח ז- שדחה רודה :ןמלש .ל יפורּפ
 יי היה היי היח הי היה היה היח השה היי זי יח תוליהקה לש תוינוגרא תויעב :גוצרסוו ןמלז
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 יו ויי יב בי םייתליהקה םייחל םידרפסה תמורת :יקסבוגי .מ

 .-- יו ר יא וי צג הניטנגראב םידרפסה :היפעלובא ודירפלא 'שזניא

 : תופתתשהב ,"הניטנגראב םיידוהיה םייחה ייוכיס, :אשונה לע ןויזוּפמיס

 = היה יז הי היפ היה יז היח הי יז יי יז היד יז יז יח יח יז יח ןייענמק היבוט ריד
 היה יז יה יז יז יח זיז היה יז היה היז היח יז היה יז יז יה יד יד ז= רנרליועתנ ליד
 היה היי יה יז יה היי יז יה יי היי זיי יז יח היי יח יז ייד == גרבנזור םולש 'שזניא
 = יה זיי יז היי היה יח היה יה יח היי זיי יז יז יז יז יז יח יד ז- ץיבוקסוס המלש
 י-ה יה יז יוחאי יה יי היה זיי זיי יו יז יז יה יד == הנבכוד ןָאעל ר"ד
 -- -- -- -- תונורחאה םינש 5 ךשמב הדשה ירעב םיידוהיה רפס יתב :ןוסלרב ריאמ

 ונבושי

3 

 ומויקל הינשח האמל ותסינכ ףסב

 -- -- -- הניטנגראב םיידוהי םייח לש םויק תונש 100 תונמדזהל תוגיגח :רנרל קילפ
 הי יי- היה יח זי יד = הניטנגרא תודהי לש תיטילוּפה תוגיצנה -- ַאיַאד :רקידוצ .י
 הי הי היי יח יה יה יד == ידוהיה םלועה םע וירשקו הניטנגראב בושיה :יירדנשש השמ
 טי יי א יא א א א א או ווא ירא הניטנגראב תידוהיה היצגרגנוקה ןמרל .י י
 יי יי יי א טי א ביי עי תילאיצוס הרזעל ונדסומ :עדײרּפ השמ

 = היי היה יי יי יז יה == תידוהיה היצזינולוקה לש ילאוטקאה בצמה :סיבג טהרבא
 = היה יי הי יז היה היי הי היה היי יח יה == הניטנגראב יארשאה תודסומ :עדיירפ השמ
 -- -- םיאניטנגראה עדמהו תונמואה תוברתב תידוהיה תופתתשהה :יקצינטישז .ל ריד
 יי א יא נא א א א א א נא םע-יתב תמקהל הליהקה תמורת :רנרל קילפ
 היי יה היי היי יח היה היה היי היי יה יח יח יז יח יח יז יח הניטנגראב ידוהי ןורטאית
 יי יי א טא א יא א תונורחאה םינשה שש ךשמב יאניטנגראה ָאוװִייה תולועפ
 בעי יי יי יא יי עמ יט "גרבמונ .ד .הע םירפוסה תדוגא :רמשטירק נ
 יי יי א עי = "ימלועה יתוברתה ידוהיה סרגנוקה, לש יאניטנגראה ףינסה :קיּפ .ב
 יט יי יא יי = 1962-1956 תונשב רואל ואציש תואצוהו םירפס תמישר
 טי עב 1962-1956 תונש ךשמב 'וכו םינוחרי ,םינועובש ,םיידוהי םינותע

 םירפוס

4 

 ונבושי לע הניטנגראל ץוחמ םיידוהי

 =( יא יונה יה והא א רעוא עא או עא אהא טא א א םיכרדה ןה תונוש :ךבריוא םירפא
 יי א א נא א נא הניטנגראב הרמשנש השדח:-הקיתעה הדוצמה ;ןירפלא ןרהא
 טי א טי אי נאו וי = טא עי טא א יא תידוהיה הניטנגרא :לקיב המלש

 יא א טא א א א או א א העיתפמ סרייא-סונאובב הליהקה :סיועשַאב קחצי
 יי א נא יא נא טא א אה טא טא עא עא א א א יא הניטנגרא בושי :ןייטשטלג בקעי

 טי נא א עא א יא עא א א יאניטנגראה בושיה תא האור ינא דציכ :עדַארג םייח
 יי אי טא א יע יי א א בת ר א "םיקמעממ, םירבד המכ :סקשוש םייח ר"ד
 יי ראי ר א עא יא א בי טי א יי יי הניטנגראב םידוהי םייח :ןמרש לאלצב
 2 עי מט א יע א תוניינעתה רתיב :רלגירטש יכדרמ

 תידרפסה הקלחמה

 = 666,226 2, 2, א 0, || 2, 2,200, 2; ףד האר
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 רענעייל םוצ םיורעירפ טרָאװ א

 "טרעוו ַא ןעײנַאב וצ ןסיוא רימ ןענייז "סקנּפ, ןקיזָאד םעד ןבענסױרַא ןטימ
 -לוק םעד ךרוד קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןרָאװעג ןכױהעגנָא זיא סָאװ טעברַא עלופ
 סָאד ָאד ןעניימ רימ :סעריײאיסָאנעוב ןיא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד- רוט
 יד ןיא ןענישרעד ןענייז ייז יװ ןפוא םעד ףיוא רעכיברָאײהליהק יד ןבעגסױרַא
 עקיזָאד יד ןופ ןעניישרעד עכעלרעי סָאד סָאװ םעד תמחמ .ו"טשת ןוא ד"ישת ןרָאי
 ןבעגסױרַא ןכָאנ ןרָאװעג ןסירעגרעביא תוביס ענעריישרַאפ בילוצ זיא רעכיבלמַאז
 "וצּפָא טימַאב ךיז ךובלמַאז ןקיטציא םעד ןיא רימ ןבָאה ,"ו"טשת ךוכרָאיק סָאד
 :טסייה סָאד ,הנה דעו זאמ הליהק רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא טייקיטעט יד ןעלגיּפש
 .ג"כשת רָאי םעד זיב ז"טשת רָאי ןופ

 רענעייל םעד ןלעװ "סקנּפ} םעד ןיא ןײרַא ןעיײג סָאװ ןטעברַא ענעדיײשרַאפ
 ןרָאי עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע עקיטכיוװ יד ןגעװ ןלייצרעד
 ןעגנורעדנע עלַא עקױָאד יד ןופ דוסי רעד .ןכעל"הליהק רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרַאפ
 ענײמענלַא טריפעגנייא טָאה סָאװ הליחק רעד ןופ טוטַאטפ רענעטיכעג רעד זיא
 "עט"חליהק יד ןופ טכירַאב רעד .ןצנַאטסניא-הליהק יד ןופ ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ
 יד ןרָאװענ טלייװעג זיא'ס ןעװ טנעמַאמ םעד ןופ ןָא ,ןכב ,ךיז טכייה ןטייקיט
 ןוא טוטַאטס ןטרימרָאפער םעיינ םעד ןופ עזַאב רעד ףיוא גנוטלַאװרַאפ עטשרע
 :טסייה סָאד ,ג"כשת רָאײבלַאה ןטשרע םעד ןופ םולשּפָא ןטימ ךיז טקידנע רע
 ,עוַאב רעקיבלעז רעד ףיוא טלייוװעג ,גנוטלַאװרַאפ עטייווצ יד רעדייא םישדח ףניפ
 .ץנערַאק ריא טקידנערַאֿפ

 ןטַאד ףיוא ןפערטנָא ךיז ןטעברַא-טכירַאב עקינייא ןיא רענעייל רעד טעװ ךָאד
 "נערבסיורַא רעטלוב ןפלעה ןטַאד עקידרעירפ יד ּוװ טרָאד --- ןרָאי עקידרעירּפ ןופ
 .רָאירעּפ"טכירַאב םעד ןיא ןטייקיטעט יד ןופ תוחמ םעד ןוא דליב סָאד ןעג

 לָאז סָאװ ךוכלמַאז ַא יװ רקיעכ ןרָאװעג טרינַאלּפ הליחתכל זיא "סקנּפ} רעד
 "וצ יד ןופ ףיול ןיא .עיצוטיטסניא-הליחק רעד ןופ ןטעטױװיטקַא יד טעמדיוװעג ןייז
 ןענעק טשינ טעװ ןבעל"הליהק רעזדנוא זַא ,ןעזעגנייא רעבָא רימ ןבָאה ןעגנוטיירג
 ןריציקפ ,ןפוא ןגרַאק ַא ףיוא שטָאכ ,טשינ ןלעװ רימ ביוא ןרעוװ ןענַאטשרַאפ גונעג
 רעד ןופ גנולײטּפָא רעד וצ רימ ןבָאה רַאפרעד .ןבעל"בושי רעזדנוא ןופ דליב סָאד
 ןיא זיא סָאװ בושי רעזדנוא ןגעװ גנולײטּפָא יד ןבעגעגוצ תוליהקה דעו ןוא הליהק
 .טייקירעי-טרעדנוה רעטשרע ןייז ןופ לעװש יד ןטערטעגרעביא דַאירעּפ ןקיזָאד םעד
 -:ּפעשסיוא עלופ סָאד ןכוז טשינ גנולײטּפָא רעקיזַאד רעד ןיא רעבָא ףרַאד רענייק
 טלדנַאהַאב רָאנ ןענייז ָאד .בושי רעזדנוא ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ דליב עקיד
 גונעג א ףיוא וצרעד ןוא ןבעל ןקיזָאד םעד ןופ ןטקעּפסַא עטסקיטכיוװ יד ןרָאװענ
 ,ןפוא ןשיטעטניפ

 ךיז ,ןעמונעג ךות ןיא ,רימ ןבָאה גנולײטּפָא ,רעטירד ,רעקיזַאד רעד ןיא ךיוא
 -םיוא ןבָאה רימ .ג"כשת זיב ז"טשת ןרָאי יד ןופ ןעמַאריטכירַאכ יד ןיא ןטלַאהעג
 טלָאװעג רקיעב ןכָאה רימ לייוו ,טײהנעגנַאגרַאפ עכעלטכישעג ערעטייוו יד ןטימעג
 .טײהנעגנַאגרַאפ רעקיטשרָאקָא רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ יד ןבעג

 "מוא זיא'ס לייוו ,ןעגנורזחרעביא עפיוועג ןדיימוצסיוא ןעוװעג ךעלגעממוא זיא'ם

 יש עי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעװ ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ טלייצרעד סָאװ רעביירש רעד זַא ןעוועג ךעלנעמ
 שטָאכ ,ץניװָארּפ רעד ןיא טיבעג-לוש ןפיוא טעברַא יד ןענַאמרעד טשינ לָאז תוליהקה
 עקיבלעז סָאד .גנולדנַאהּפָא ערעדנוזַאב א טעמדיוװעג זיא טעברַא רעקיזָאד רעד
 רעד ןופ טייקיטעט"רוטלוק רעד ןגעװ ןטעברַא יד ןיא ןעשעג טזומעג ךיוא טָאה
 יּפָא רעד ןיא טנָאמרעד ןרעװ סָאװ ןטקַאפ ףיוא ןפערטנָא ךיז ןלעװ רימ ווו הליחק
 סָאװ ןטעברַא ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא ױזַא ןוא .טייקיטעטיטנגוי רעד ןגעוװ גנולדנַאה
 ,ץענערג עטנכייצעגנָא רעייז רעבירַא קילעפוצ טשינרָאג ןענייז םירבחמ ערעיײיז
 ייז רעטייוװצ ַא ןוא טייקיטעט"הליחק ןייא ןשיװצ ןצענערג עקידתופתוש יד תמחמ
 .עקיסילפ רעייז טּפָא ןענ

 -נײרַא ךעלנעמ ןענייז טרָאד ןוא ָאד זַא ,םעד ןופ ןובשחו-ןיד ַא ּפָא ךיז ןביג רימ
 טעברַא רעװיטקעלַאק רעסיורג ַאזַא ןיא .ןטייקכעלטקניוּפמוא ןוא םיתועט ןלַאפעג
 זיא'ס לפיוו ףיוא ,ייז ימ יד ןבענעג ךיז ןכָאה רימ שטָאכ ,ךעלדײמרַאפמוא ייז ןענייז
 ןדיימרַאפ וצ ןזיװַאכ טשינ ןבָאה רימ סָאװ םעד רַאפ .ןדיײמרַאפ וצ ,ךעלגעמ רָאנ
 .רענעייל םייב גנוקידלושטנַא סיורעירפ רימ ןטעב

 ןרַאפ ןטעברַא ערעייז ןיא ןבָאה םירכחמ ייר ַא זַא ןקרעמַאב רימ ןליוו ףוסל
 טנעמַאטרַאּפעד"רוטלוק םייב וויכרַא"עסערּפ ןופ ןלַאירעטַאמ יד טצונעגסיוא "סקנּפ,

 ,הליחק רעד ןזי

 עיצקַאדער יד



 ןיישנעמַאק היבוט ר"ד

 קיטַאטעלבַארּפ רעזדנוא ןיא קילכניײרַא ןַא
 (המד קח

 ןיא ןייז וצ ךיז טימַאב בושי רעזדנוא זַא ,גנוניימ ענעמונעגנָא ןֿא ןיוש זיא סע

 -ָאד םעד ןבעגסױרַא ןטימ .עֿפָארייא-חרזמ חסונ םעד ןופ ךשמה רעד ןטקעּפסַא ךס ַא
 ,ןכַאנַאמלַא עריא ,ןרָאי עקינייא ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,הליהק יד טיינַאב סקנּפ ןקיז

 יד םורַא ױזַא טיײנַאב יז ןוא ןבעל-הליהק רעזדנוא ןעלגיּפשוצּפָא זיא ליצ רעייז סָאװ

 םייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ עכלעוו ,תוליהק ענעמוקעגמוא עקילָאמַא יד ןופ עיצידארט

 .טרעוו ןשירָאטסיה ןופ ןלַאירעטַאמ טימ ןעגנולמַאז ןבעגסױרַא

 .רָאי 7 ייברַאפ ןיוש ןענייז עבאגסיוא-הליהק עטצעל יד ןענישרעד זיא סע טניז

 שידִיי רעזדנוא ךייש סָאװ רעבָא ,בושי ַא רַאפ טינשּפָא-טייצ העלַאמינימ ַא זיא רָאי 7
 תמאב ןרָאי עטצעל יד ןענייז ,עקירעמַאךײטַאל ןיא קיטַאמעלבָארּפ רעזדנוא ןוא ןבעל

 .ןטיבעג ךס ַא ףיוא ערענָאיצולָאװער

 זדנוא רַאפ ןענייז ןבעל רימ עכלעוו ןיא רעדנעל יד ןופ ןעמעלבַָארּפ עניימעגלַא יד

 ןופ טנרעלעג ןבָאה רימ .דמערפ ןעוועג טשינ לָאמנייק טנעניטנָאק םעד ףיוא ןדָײ
 ןופ ןעגנורעדנע עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ זַא עטכישעג רעטלַא רעזדנוא

 -נוא ןופ גנולקיווטנא רעד ףיוא העּפשה עטקעריד א ךיוא ןבָאה רעקלעפ עקימורַא יד

 ,ןטקילפנָאק ץלַאיצָאס ,תוריתס יד ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא .םיבושי ערעזד

 ױזַא ךיז ,טלעוו רעד ןופ לייט םעד ףיוא טעטיליבַאטסמוא עשיטילָאּפ יד טּפיוהרעד
 -יא ןופ סעצָארּפ-לגנַארעג ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוליהק ערעזדנוא זַא ,טּפרַאשרַאּפ
 טימ םינּפ לא םינּפ ןעזרעד ךיז ןבָאה ,עיצַאדילָאסנָאק ןוא עיצַאזילַאטסירק רעכעלרענ

 ןופ דרע רעד רַאפ דמערפ ןיוש זיא יז זַא טביילגעג ןבָאה ךס ַא סָאװ גנוניישרעד ַא

 .טייהיירפ
 ןופ זילַאנַא ןוא זָאנגַאיד רעשיטסינויצ רעשיסַאלק רעד טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טקאפ רעד .ָאד זדנוא ייב גנודנעװנָא עלופ ןייז ןענופעג טייקכעלקריוו-תולג רעשידִיי
 -נוא ןיא ןקריווסיוא ןפרַאד ךיז טעוװ סָאװ תעדה-בושי ןטסנרע ןַא וצ זדנוא טגניווצ
 -נוא טרָאוװ-ריפניירַא םעד ןיא הנווכ ןיימ זיא סע .טםעטיױויטקַא רעקיטפנוקוצ רעזד
 .ןבעל רעזדנוא ןופ ןטקעּפסַא-רקיע רָאּפ ַא ןכיירטשוצרעט

 יבגל בושי רעזדנוא ןיא טיײקיטרַאנגיײא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא טקנעד ןעמ ביוא

 רעדָא דנַאלגנע ,עקירעמא-ןופצ יו ,טלעוו רעד ןיא םיזכרמ עשידִיי עסיורג ערעדנא
 ןלעיצעּפס א ןגעוו ןדער וצ קיטייצירפ ךָאנ זיא סע זַא רעבַא רימ ןטלַאה ,ךיירקנַארּפ
 -ַאטסירק רעזדנוא ןיא סָאװ טקַאפ םעד ןופ טמַאטש טײקיטרַאנגיײא רעזדנוא .חסונ
 ןוא ץַאלּפטּפױה םעד עּפָארייא-חרזמ חסונ רעד ךָאנ טמענרַאפ סעצָארּפ-סגנוריזיל

 -ַאזוצ זיא בושי ןקיטנייה ןופ ןינבו ןינמ בור רעד סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ טמַאטש סָאד
 ןגערב יד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ץילַאװכ-עיצַארגימיא רעסיורג רעד ןופ טלעטשעגנעמ
 ןזיב המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ךייט-ַאטַאלּפ-ַאל ןופ

 .רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא
 ןכעלטּפַאשלעזעג ןקיטנייה רעזדנוא ןופ דוסי רעד זיא עיצַארגימיא עסיורג יד
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 סערײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד טימ סעוויטַארעּפָאַאק-סלדנַאה עלעיצרעמָאק יד ןופ ץנַאלג רעקילַאמַא רעד .ןבעל
 -ערק ,קנעב ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאימערג ענעדיישרַאפ יד רעטעּפש ,"סעקינעטנעוק,
 ןבָאה עכלעוו ,ןטּפַאשלעזעג-רוטלוק ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ,סעוויטַארעּפָאָאק-טיד

 ;םָארטש םעד ןופ םוקנָא םעד טימ ןסַאמ עשידִיי ףיוא ץעיצַאטיװַארג רעייז ןעמוקַאב

 -לעוּפ רעטקעריד 8 ןענייז עלַא ייז -- ,ןזעוו-לוש רעד ,ןעגנוגעווַאב עכעלטלעוו יד

 .הפוקת רעד ןופ אצוי
 -עגניירַא זיא ,ןטפַאשננייא עץענייז עלַא טימ ,לטעטש עשידִיײשילוּפ ץניילק סָאד

 -"ימיא רעשידִיי רעד ּוװ ,סערייא-סָאנעוב יו טָאטש רעסיורג אזא ןיא ןרָאװעג ןסָאג

 ערעכעה ַא ןכיירגרעד רַאפ ןוא הסנרּפ רַאפ לגנַארעג םעד ןבױהעגנָא טָאה טנַארג

 -ילָאמַא ןייז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ יד יו ,עיציזַאּפ עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע

 -נוא ןופ ןעזסיוא םעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ קרַאטש ןבָאה ןרעגַאב ייווצ יד .םייה רעק

 .טייקכעלטּפַאשלעזעג רעזד

 רעזדנוא ןיא טליּפשעג טָאה עיצַארגנימע עשיטסינָאלָאק יד סָאװ לָאר ץעסיורג יד
 זיא 1914 ןיב 1890 ןופ ,ןטסינָאלָאק יד ןופ רוד רעד .ןריטוקסיד וצ טשינ זיא בושי

 -רעביא טָאה רע .ווימקַא ןכעלטּפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןדנווושרַאפ ןיוש טעמכ רעבָא

 ,ךשמה ןקידתושממ 8 ןָא רעבָא ,טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה ןופ ןרוּפש עפיט טזָאלעג

 טכיש-טפיוה רעד ןייז טּפרַאדעג טנייה ןטלָאװ עכלעוו רעטכעט ןוא ןיז ענייז לייוו

 טנעצָארּפ םעניילק ַא ץוח ַא זיא ,טפַאשרעריפ רעכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןופ

 ןענייז ייז ןופ ךס ַא .ןבעל ןויטקַא ןשידִיי םעד וצ דמערפ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידיי

 -סיוא ךיז ןבָאה ץקינייא .דנַאל ןופ רוטלוק רענײמעגלַא רעד ןיא ןרָאװעג טריברָאפבַא
 ןלַאנָאיסעּפָארּפ לעיצעּפס ,בור רעסיורג רעד רעבָא ,ןבעל ןשיטילָאּפ םעד ןיא טקריוועג

 .טייקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעד וצ שיטַאּפַא ןבילבעג ןענייז ,רעיראטיזרעוװינוא ןוא

 ןיא ,ןזעוולוש ןטגייווצרַאפ ןיא םינקסע בור רעד זַא ,טנייה רימ ןעעז רַאּפרעד

 ןיא ךיוא יו ,םעיצוטימסניא עשיּפָארטנַאליפ יד ןיא ןוא עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע יד

 ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רוד ןשיטנַארגימיא םץעד ןופ ןענייז ןעגנוטכיר עשיטסינויצ יד

 -ַארּפ ןענייז רוד םעד טָא ןופ רעדניק יד וליפַא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 .ןטסינָאלָאק יד ןופ רעדניק יד יוװ ןבעל ןשידִיי ןיא ןטָארטרַאפ רעמ ךס ַא לענָאיצרָאּפ

 -רַאפ וצ ידכב ,ןריזילַאנַא וצ ךעלטנירג טייקכעלקריוו עקיזָאד יד קיטכיוו זיא'ס

 רעזדנוא עכלעוו רַאפ ןעמעלבָארּפ עסיוועג ןעמענַאב וצ ןוא ןסעצָארּפ עסיוועג ןייטש

 .טנייה טייטש בושי

 -ָאד רעד זיא סָאװ ?בושי רעזדנוא ןיא טייקשידִיי ןופ דוסי:טּפיוה רעד זיא סָאװ

 -עג עזעיגילער סָאד םע זיא ?םויק רַאפ לגנַארעג רעזדנוא ןיא רָאטקַאפ רעקידנרינימ

 ןיא יו ,טנעמיטנעס רעלענָאיצידַארט רעד ?םייה רעטלַא רעקילָאמַא רעד ןיא יו ליפ

 -ָאטיוא-לערוטלוק רעד סע זיא רעדָא ?רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא-ןופצ

 -ַאנ םעד טימ טרָאּפעגנעמַאזוצ ,גנַארד רעכעלמיטסקלָאּפ-ךעלטלעוװ ןוא רעשיטסימָאנ

 ןייז רַאפ ףמַאק ןיא טייטש סָאװ קלָאפ ַא וצ ןרעהעג רימ זַא ,ןײזטסוװַאב ןלַאנָאיצ
 ?ץיזיוו רעשיטסינויצ רעד ןופ ץזַאב רעד ףיוא גנוײרּפַאב רעלַאנָאיצַאנ

 בושי רעזדנוא .רעפטנע ןרָאלק ןייק ןבעג טשינ ךָאנ ןענעק רימ זַא ,ביילג ךיא

 רעד .םוצרּפ ןקיטרַאנגיײא ,םענעגייא ןַא ןבָאה ןיוש לָאז רע זַא ,גנוי וצ ךָאנ זיא
 -רָאפ זיולב זיא ,בושי ןופ טנעצָארּפ 20 ַא טעמכ זיא רעכלעוו ,רָאטקעפ רעשידרפמ

 -עג ץלַאנָאיצַאנ-ךעלטלעװ עטסנרע ךיז ןקרעמ טנגוי ןייז ןיא רעבָא ,זעיגילער לעמ

 ןענייז ,בושי ןופ טנעצָארּפ 10 ַא ןענייז עכלעוו ןדִיי עשיעּפָארײא-לַארטנעצ יד .ןליֿפ

 -ער-לַארעביל :ןיוו יצ ,טרופקנַארּפ ,ןילרעב ןיא ןעוועג ןענייז ייז יו ױזַא םעמכ ךָאנ

 -ַאּפמיס ַא ךיז טקרעמ ערעייז ןזיירק עקינייא ןיא רעבָא ,שירָאטַאלימיסַא ןוא זעיגיל

 .גנאג-ןעקנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ םוצ עיט

 יי פב



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ייא טימ רעַירּפ זיא רעכלעוו ,בושי ןופ לייט רעשִיעּפָאריײיא-חרזמ רעסיורג רעד

 ןוא זעיגילער טשינ ,ךעלטלעוו-לערוטלוק טייהרעמ ןייז ןיא ןעוועג רָאי קילדנעצ עקינ
 ןטנעמיטנעס ץעלַאנָאיצַאנ וצ ץזָאפרָאמַאטעמ ַא טכַאמעגכרוד טָאה ,שיטסינויצ-יטנַא

 -יימש ןכעלמיטסקלָאּפ ןייז קידנטלַאהנָא ,טייקשידִיי רעלענָאיצידַארט וצ ,םזינויצ ןוא

 טימ :טציא ןיוש זיא ןוא ןייז טעוו בושי רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ עלַארטנעצ סָאד .רעג

 -רַאפ ןסיוו וצ םעלבָארּפ ַא רָאנ טשינ זיא סע ?דיי ןגנוי ןופ המשנ יד ןָא ריט ןליּפ סָאװ

 טרובעגרעדיוו א ךעלגעמ זיא ?דִיי ַא ןייז וצ ױזַא יוו ךיוא רָאנ ,דָיי ַא זיא ןעמ סָאװ

 רעד ןייז רָאטקַאפטּפױה רעד טעװ תורוד עקידנעמוק יד ייב םזילַאנָאיצידַארט ןופ
 ..?לארשי ןופ טּפַארק-סגנויצוצ יד רעדָא ,טנעמיטנעפ רעלַאנָאיצַאנ

 -עמאךיײטַאל יד ןופ ןעמעלבַארּפ עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ,עשיפיצעּפס-ןײמעגלַא יד

 -ַאמרָאפ רעשיטילָאּפ ןוא רעקיטסייג רעד ףיוא קרַאטש ךיוא ןקריוו רעדנעל רענַאקיר

 משינ ןענייז עכלעוו ןרָאטקַאפ ףיוא ןָא ךיז רימ ןפערט ָאד ,טנגוי רעזדנוא ןופ עיצ

 ערעסערג א זדנוא ייב ךיז טקרעמ רַאפרעד .רעדנעל עשיסקַאזָאלגנַא יד ןיא ןַארַאפ
 .ןלאעדיא עלַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ וצ טנגוי רעד ןופ היטנ

 סע ןכלעוו ךרוד חוכ רעד טנייה ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא רעכלעוו ןקסע רעד

 ןטסנרע ןופ דָאירעּפ 8 ןיא ןיירא טייג ,ןבעל עכעלטּפַאשלעזעג עצנַאג סָאד ךיז טיירד

 סע ןוא תונקסע סָאד ּפָא ןכַאװש ןטקעּפסַא עשימָאנָאקע ,טייקדימ ,רעטלע .םיזירק

 ןקיטרַאנגײא םעד םורַא רוד ַא ןיא ןבָאה רימ ןלעוװ יצ :ץגַארפ יד םורַאד ךיז טלעטש

 -רָאפ גנוגיינ א רוד-םינקסע םעד ןופ רעדניק יד ייב ךיז טקרעמ ,?טציא ןופ ןקסע ּפיט

 -יסעּפ א ויטקעּפסרעּפ יד זיא טכיזניה רעד ןיא ,?ןרעטלע יד ןופ געוװו םעד ןצעזוצ

 -קַא רעד סָאװ םעד ךרוד טפרַאשרַאּפ רעמ ךָאנ טרעוו םעלבָארּפ סָאד .עשיטסימ

 רענעי ןלעטשנייא ךיז לָאז סע טכעלגעמרעד טשינ טָאה ןקסע רעשיטסילַאעדיא רעוו
 -קנופ-םינקסע ןופ לַאװק רעד ןרעוו לָאז סָאװ ץנעגילעטניא רענעריובעג-יה ןופ טכיש

 .ןרַאנָאיצ

 טייג טייז ןייא ןופ ,טיבעג-ךוניח ןוא ןלערוטלוק ןפיוא לגנַארעג ַא ךיז טקרעמ סע

 רעד ןופ ןוא ,טייקכעלמיטסקלָאפ עשַיעּפָאריײא-חרזמ יד ןטלַאהוצנָא לגנַארעג רעד

 ןוא עיינ יד ןופ ןטפַאשנגייא יד וצ ךיז ןסַאּפוצ ןופ סעצָארּפ רעד ןָא טייג ,טייז רעטייווצ

 עמירד א .ןדָאטעמ ןוא ןגעוװ עיינ טדנעװעגנָא ןרעוו ייז בילוצ סָאװ ,תורוד עקידנעמוק

 -ַאב לָאז עכלעוו עזעטניס רעטרַאגעג רעד ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא טביילג ץנעדנעט
 טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ,טייקשידִיי-סקלָאפ רעלענָאיצידַארט רעקידנרעק רעד ןופ ןייטש

 .ןטרעוו עטיינַאב עלַאנָאיצַאנ-ךעלטלעוװ

 ייורג רעד תורוד ךשמב קלָאּפ ןופ ןבעל ןיא זיא ןוא ןעוועג זיא עכלעוו הליהק יד

 ףיױא רעטייו טייג ,טייקידנעטשבלעז רעקיטסייג רעשידַיי ןופ טנעמורטסניא רעפ

 ןוא ריא םורַא רָאפ טמוק סָאװ ץלַא ןעז וצ ידכב ןגיוא ענעּפָא טימ געוו ןשיסַאלק ריא
 .טייקשידִַיי רַאפ ףמאק ןוא לגנַארעג ןופ ץנענַאמרעּפ רעד ןיא ,ריא ןיא ךיוא

 ןוא סרעביירש ,סרעשרָאפ רַאפ ןוא םינקסע יד רַאפ ןעניד רעכיז טעוו סקנּפ רעד
 עסיורג יד ןופ םענייא ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םעד ןגעוװ ןסיוו ןופ רוקמ ַא יו עטנרעלעג

 .טייצ רעזדנוא ןיא סרעטנעצ עשידָיי
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 הליחק רעד ןופ ןטעטיװיטקַא ןוא ןעטעלנַארּפ

 1963 1957 ןרָאי יד ןיא





 ןַאמרירפ רזעילא

 סעטיוװיטקַא רעזדנוא ןופ ןפיצנירפ טנורג יירד יד
 ייווצ יד ןופ טייקיטעט רעד רַאפ עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד זיא סָאװ ךימ טגערפ ןעמ ןעוו

 ןופ ךמס ןפיוא ,םרָאפער-ןטוטַאטס ןכָאנ ןרָאװעג טלייוועג ןענייז עכלעוו ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק

 -נערטשנָא רעייז רַאפ עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ

 רעד ןופ טסניד ןיא עיצוטיטסניא-הליהק יד ןלעטש וצ לגנַארעג רעקידרדסכ רעד זיא גנונ

 םעד ףיוא .ןטכיש עריא עלַא ןופ ןוא ןרָאטקעס עריא עלַא ןופ ,טפַאשלעזעג רעשידַיי רעצנַאג

 טימרעד טנכערעג טשינ ירמגל ךיז הליהק רעד ןופ גנוריפנָא יד טָאה ,ןגָאז ךיא געמ ,טיבעג

 -רַאפ רעד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ ערענעלק ַא יצ ,ערעסערג ַא טָאה רָאטקעס רעסיוועג ַא ביוא

 זיא סע .טשינ טפַאשרעטערטרַאפ םוש ןייק גנוטייל-הליהק רעד ןיא טָאה רע רעדָא ,גנוטלַאװ

 ןרָאי עגנַאל ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןענייז הליהק רעד טימ ןָא טציא ןריפ סָאװ יד זַא ,תמא עקַאט

 ןיא ןעגנוגעװַאב עשיאיײטרַאּפ -שיטילָאּפ ןופ עינָאמעגעה רעד רַאפ טפמעקעג ךעלטפַאשלעזעג

 עקידנריפנָא יד ןבָאה ,ןרָאװעג ןענּוװעג זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד ןעוו רעבָא .ןבעל רעזדנוא

 ןייז ןעק הליהק יד זַא ,טכַארטעג טשינ עגר ןייא ףיוא ,הליהק רעד ןיא רעיײטשרָאפ יטרַאּפ

 ןוא .טרָאװ ןקיזָאד םעד ןופ ןיז ןלופ ןיא עיצוטיטסניא עקידלארשי ללכ ַא יװ שרעדנַא סעּפע

 ,"סקנּפצ םעד ןיא ןטעברַא ענעדיישרַאפ יד ןרידוטש ןוא ןענעייל םַאזקרעמפיוא טעװ סע רעװ

 ץנַאג םעד ןיא ךיז טעװ ,טייקיטעט-הליהק רעד ןופ ןטיבעג ערעדנוזַאב יד ּפָא ןעלגיּפש סָאװ

 .ןגייצרעביא גנירג

 בושי רעזדנוא ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא הליהק רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רימ

 -ייווצ יד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ןוא ץנעטסיזקע רָאי טרעדנוה עטשרע ענייז טקידנערַאפ טָאה

 טשינ טרעייפעג שינעעשעג עשירָאטסיה עקיזָאד יד ןבָאה רימ .ןבעל ןייז ןופ רָאי טרעדנוה עט

 רעד ןיא זיא רָאי טרעדנוה .ןסולש עסיוועג ןגיוצעג ריא ןופ ןבָאה רימ רָאנ ,לעמרָאפ זיולב

 רענַאקירעמַא ןפיוא בושי ַא רַאפ רעבָא ,טינשּפָא-טייצ רעסיורג ןייק טשינ עטכישעג רעשידִיי

 קיטייצכיילג .קירוצ ףיוא ןקוקוצמוא ךיז טגניווצ סָאװ ,רעטלע עקידובכב ַא סע זיא טנעניטנָאק

 -עג רעמ ךָאנ זדנוא רָאי טרעדנוה עטייווצ יד ןופ לעװש יד ןזײרּפשרעבירַא סָאד רעבָא טָאה

 -וצ סָאד -- ןטנעמָאמ ייווצ יד טָא .טפנוקוצ רעד ןגעוו ןגרָאז וצ ןוא סיורָאפ ןקוק וצ ןעגנּוװצ

 רדסכ ךיז טָאה -- טפנוקוצ רעד ןיא ןקוקסיורָאפ סָאד ןוא טייהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ןקוקקיר

 -יטַאיציניא עיינ ייר ַא ןענעכערסיוא רעטעּפש לעװ ךיא ןעוו ןוא טעברַא רעזדנוא ןיא טליפעג

 .רָאלק ןוא טלוב רעייז ןרעוװ עטגָאזעג סָאד טעוו ,טריזילַאער ןבָאה רימ עכלעוו סעוו

 זיולב ךיא ליוװ ,סעוויטַאיציניא עטריזילַאער עקיזָאד יד ןענָאמרעד וצ םוק ךיא רעדייא

 "ןיד ַא ּפָא ךיז טיג רעדילגטימ ערעזדנוא ןופ לייט רעניילק ַא רָאג ךעלנײשרַאװ זַא ,ןקרעמַאב

 .טעברַא-הליהק יד ךעלגעט-גָאט טגעוװַאב סָאװ דָאר םעד ןופ םענרַאפ ןקיזיר םעד ןגעוו ןובשחו

 "עמ ןטריצילּפמָאק קידלַאװעג ַא רָאפ ךיז טימ גָאט וצ טנייה הליהק יד טלעטש ןתמא רעד ןיא

 ןלײט-דנַאטשַאב עריא עלַא ידכ ,עיגרענע ןוא טײקמַאזכַאװ ערעיוהעגמוא טרעדָאפ סָאװ םזינַאּכ

 ןה ,דילגטימ-דיחי םעד רַאפ ןה ןבַאגפיוא ערעייז ןליפרעד ןוא שינָאמרַאה ןרינָאיצקנופ ןלָאז

 ןליפרעד וצ טָאה הליהק יד זַא ,ןעקנעדעג וצ יַאדכ זיא ָאד ןוא .טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד רַאפ

 "םידיחי רעטנזיוט יד רַאפ ךיוא רָאנ ,עצנַאג סלַא טפַאשלעזעג רעד רַאפ זיולב טשינ ןבַאגפיוא

 "טנע ףרַאד עכלעוו עיצוטיטסניא ןַא וצ יו הליהק רעד וצ טקיטכערַאב ןעמוק סָאװ ,רעדילגטימ

 רעד רַאפ ןעוטפיוא ערעזדנוא עלַא .ןטיונ ןוא ןעמעלבָארּפ עלעודיווידניא ערעייז ףיוא ןרעפ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -גנירג סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא ןלָאז רימ ןעוו גונעג ןעוועג טשינ ןטלָאװ טײקכעלטּפַאשלעזעג
 רעקירעהעג רעד טימ ךיז ןעִיצַאב טשינ ןלָאז רימ ןעוװ רעדָא ,דילגטימ-דיחי םעד ןצעש

 רעכלעוו ןופ עיצוטיטסניא רעד וצ יװ זדנוא וצ טגנערב רע סָאװ ןעמעלבָארּפ ענייז וצ תוירחא
 יד ןענעק ןלַאפ ליפ רעייז ןיא זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ .גנוזייל עקיטרַאנדיישרַאפ ַא טרַאװרעד רע
 -ןטמַאַאב רעד ךרוד געוו-ןיטור ןלעמרָאפ ַא ףיוא ןרעוו טקידיילרעד טשינ ןעמעלבָארּפ עקיזָאד
 -רָאפ ןיוש ךיז ןעמ ןעק ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ שיט ןפיוא ןרעוו טכַארבעג ןזומ ייז רָאנ ,טפַאש
 קרַאטש וװ ןיא גנוטייל רעד ןופ טעברַא יד זיא סע טגנערטשעגנָא יו ןוא טריצילּפמָאק יו ןלעטש
 .טרּפ ןופ ןוא ללכ ןופ םינינע יד טימ ךיז ןעמענרַאפ םייב טכיוועגכיילג סָאד ןטלַאה זומ יז

 .לקיב המלש ר"יד רעביירש םעד טנגעזעג ,ןַאמדירפ רזעילא ,רַאטערקעס-לַארענעג

 ,םעד וצ טגנערב רוטקורטס רעלענָאיצוטיטסניא רעזדנוא ןופ קינכעט עטלעטשעגנייא יד

 -ינע יילרעלכ טימ רעטסטרעגַאלַאב ןטסרעמ םוצ רעד ןייז דימת לָאז שיט סרַאטערקעס םעד זַא

 זיא סולשַאב ַא ןריזילַאער זיב סולשַאב ַא ןעמעננָא ןופ .רעטקַארַאכ םעניילק זיב ןסיורג ןופ םינ

 ןגעוו שיט סרַאטערקעס םעד ךרוד טריפ ךלהמ ןקיזָאד םעד ןופ קיטש ַא ןוא ךלהמ רעשּפיה ַא

 ..וב לכ דיו ,לכב ודי ןופ עגַאל רעד ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,ןגָאז וצ ָאד ךיז טסַאּפ סע ןכלעוו

 ןופ ,עמעליד ענעפַאשעג עדעי ןטכַארטַאב ןופ ,לָארטנָאק ןופ טעברַא עטגייווצרַאפ עקיזָאד יד

 סיוועג טלָאװ ,ןצנעװרעטניא יילרעלכ ףיוא ןרעפטנע ןופ ןוא ןרינעוורעטניא ןופ ,ןרינידרָאָאק

 רעד ןופ טעברַאנעמַאזוצ רעיירטעג ןוא רעשינָאמרַאה רעד ןָא ןריפוצכרוד ןעוועג ךעלגעמ טשינ

 ,רעריפנָא-טנעמַאטרַאּפעד ןוא רעדילגטימ-טנעמַאטרַאּפעד עלַא ןופ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעצנַאג

 ריא ןוא הליהק רעד ןופ ןסערעטניא יד תבוטל עיגרענע רעייז ןוא טייצ רעייז ּפָא ןביג עכלעוו

 .טפַאשרעדילגטימ
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 עיינ ייר ַא ןרָאװעג טריזילַאער רָאי 7 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןענייז ,טנָאמרעד רעִירּפ יוװ

 זיולב ,רעטקַארַאכ רעייז טיול ,ןעוועג ןענייז ייז ןופ עקינייא סָאװ ,סעוויטַאיציניא עקיטכיוו ןוא

 רעד ןופ םַאר רעד ןיא סעיצקנופ עטנענַאמרעּפ יװ ןבילברַאפ ןענייז ערעדנַא ןוא עקילָאמניײא

 ןטעברַא יד ןיא ךיז טדער סעוויטַאיציניא עקיזָאד יד ןופ עקינייא ןגעוו .טעטיוװיטקַא-הליהק

 טשינ זיא ערעדנַא ןגעוו .טייקיטעט-הליהק רעד ןופ ןטיבעג ערעדנוזַאב יד ּפָא ןעלגיּפש עכלעוו

 טשינ ןוא עצנַאג סלַא גנוטייל-הליהק רעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןרעהעג ייז לייוו ,ןרָאװעג טנָאמרעד

 -סוליא ןַא יװ ןענָאטַאב וצ ייז קיטיינ רַאפ ךיא טלַאה יוו-ייס .ןטנעמַאטרַאּפעד ערעדנוזַאב יד

 סָאד זַא ןקרעמַאב רעבָא ךיא ליוו ייברעד .ןרָאװעג טגָאזעג רעַירּפ זיא סָאװ םעד וצ עיצַארט

 -ַאק רעד ןיא ןיירַא ןעייג עכלעוו סעוויטַאיציניא עטריזילַאער יד ןופ לייט רעניילק ַא רָאנ זיא

 ."עיינ; ןופ עירָאגעט

 "נייא ןיימ טיול ,זיא סָאד .םינבר רַאפ הבישי רעד ןופ גמודנירג רעד טימ ןבײהנָא לעװ ךיא

 עיּפשמ ןעק סָאװ ,סעוויטַאיציניא עטריזילַאער יד ןופ עטסבושח עמַאס ןוא עטסקיטכיװ יד ,ןע

 ַא ןופ גנודנירג רעד ןגעוו ָאד ךיז טדער סע .בושי רעזדנוא ןופ ןבעל ןקיטסייג םעד ףיוא ןייז

 -נעווע ןוא ,בושי רעזדנוא רַאפ םיגיהנמ עקיטסייג ןוא םינבר ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ הבישי

 .םיבושי רענַאקירעמַא-ןייטַאל ערעדנַא יד רַאפ ךיוא לעוט

 -- סרערעל ענעגייא יד וצ לעלַארַאּפ -- םינבר ענעגייא ןדליבסיוא ןופ הלעמ-טּפיוה יד

 ךַארּפש רעלַאקָאל רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ,הביבס רעזדנוא ןיא ןריובעג ןענייז ייז סָאװ סָאד זיא

 ןוא טנגוי רעזדנוא טימ טקַאטנָאק ַא ןעמוקַאב וצ ןייז גנירג ייז טעװ עכלעזַא יוװ .רוטלוק ןוא

 .העּפשה ַא ריא ףיוא ןבָאה וצ

 ןוא ,םידימלת קיצנאווצ ַא טימ ,1961 ילוי ןיא ןרינָאיצקנופ וצ ןביוהעגנָא טָאה הבישי יד

 -מעווָאנ ןיא ,בושי רעזדנוא ןזָאלרַאפ םוצ זיב .ץנעטסיזקע רָאי ןטייווצ ןיא ןיוש יז זיא טנייה

 טציא .טָאניבַאר ןופ ישארה בר ,קניפ בקעי ברה הבישי רעד טימ טריפעגנָא טָאה ,1962 רעב

 .להנמ ןקיסַאּפ ַא ריא רַאפ ןגירק וצ םעלבָארּפ רעד רַאפ הליהק יד טייטש

 ױזַא ידכ ,הטיחש ןענרעל רַאפ סרוק ַא ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא הבישי רעד ןיא

 .בושי רעזדנוא ןיא שדוק-ילכ ןיא לגנַאמ ןסיורג םעד ןזייל וצ םודַא

 רעד טימ ןעמַאוצ טעברַא סָאװ ,םוירָאטַארוק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא הבישי רעד ייב

 .גנולקיװטנַא ןוא ץנעטסיזקע ריא רַאפ לוע םעד ןגָארט טפלעה ןוא הליהק

 םענופ ןינב ןרַאפ ןייטשטנורג רעד .רַאנימעס-רערעל ןרַאפ ןינב םוצ ןייגרעביא רימָאל

 ,םעד רַאפ ץרוק ,גנוטלַאװרַאפ רעקידרעַירפ רעד ךרוד ןרָאװעג טגיילעג זיא רַאנימעס-רערעל

 ןבָאה ןתובייחתה ערעדנַא עלַא ץוח ַא זַא ,טניימ סָאד .ןטמַא יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רימ רעדייא

 -רַאפ טשינ ךָאנ זיא טעברַא יד .ןינב ןקיזָאד םעד ןעיוב וצ טכילפ יד ןעמונעגרעביא ךיוא רימ

 טימַאב רעבָא ךיז ןבָאה רימ .ןרָאי ךס ַא ןעגנוגנידַאב ערעזדנוא ןיא טרעדָאפ יז לייוו ,טקידנע

 גנוכעלקריװרַאפ-וויטַאיציניא רעקיזָאד רעד ןיא ּפַאטע ןקיטכיוו ,ןקידרעטייו ַא ןריזילַאער וצ

 ,דָאירעּפ ןטצעל םעד ךשמב ,ןעגנולעג זדנוא זיא גנוגנערטשנָא ןוא ימ קיצניװ טשינ טימ ןוא

 ערעיוהעגמוא יד טכַא ןיא קידנעמענ .עדייבעג רעד ןופ טעלעקס םענענָאטעב םעד ןלעטשוצפיוא

 ןדנוא זיא סָאד זַא ,רָאלק זיא ,הליהק רעד ןופ טפַאשגנע עלעיצנַאניּפ יד ןוא ןעגנוטכילּפרַאפ

 .ןעמוקעגנָא גנירג טשינ

 ןיוש זיא ,ץַאלּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,ןינב ןטנַאלּפעג םעד םורַא ןטעברַא עקיטציא זיב יד ףיוא

 -עפָאה רעזדנוא זיא'ס .סעזעּפ ןָאילימ קיצנאוצ עכעלטע ןופ עמוס יד ןרָאװעג טריטסעווניא

 ,ןינב ןקיזָאד םעד ןקידנערַאפ וצ ןזיײװַאב לָאז גנוטלַאװרַאפ עקידנעמוק יד זַא ,שטנּוװ ןוא גנונ

 ןַא ןייז טעװ ןינב רעלַאטנעמונָאמ רעקיזָאד רעד .טייקידנעווטיונ עקידנעגנירד ַא זיא רעכלעוו

 טעוװ סָאװ ,בושי ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןצנַאג ןרַאפ רָאנ ,רַאנימעס-רערעל ןרַאפ רָאנ טשינ הילע

 ןוא לַאז-ןעייל ,לַאז-רעטַאעט ַא טימ ,הגרדמ רעטשרע ןופ זיוה-רוטלוק ַא ןעמוקַאב םיא ךרוד

 .טנכערעגניירַא קעטָאילביב

 שיק 8
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 ןסיורג םעד קידנצַאשּפָא .ליווסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל םעד ןענָאמרעד ָאד ףרַאד ןעמ

 ,גנוטלַאװרַאפ רעקידרעִירפ רעד ךרוד ,ליווסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל םעד ןדנירג ןופ וטפיוא

 -עג טשינ ןענייז ,ץניװָארּפ רעד רַאפ סרערעל עטלושעג ןיא לגנַאמ םעד ןזייל וצ ווּורּפ ַא יוװ

 סנעמעוו ,טוטיטסניא-רערעל םעד ןעלקיװטנַא וצ רעטייוו ןעלטימ ןוא ימ ןייק ןרָאװעג טגרַאק

 .הליהק רעסערייא סָאנעוב רעד ךרוד טקעדעג ןצנַאגניא טרעוו סע טעשזדוב

 .1961 רָאי ןיא ,הליהק רעד ןופ רעדילגטימ עקירָאי-50 יד רַאפ גנורעַאב
 .יקצורװַא .י אשידק הרבח רעד ןופ טנעדיזערּפ"עציװ רענעזעװעג רעד טדער סע

 -עטיירבסיוא ןוא גנולקיװטנַא רעכעלרעניא רעד רַאפ ןרָאװעג טגרָאזעג רָאנ טשינ זיא סע

 ןוא ץניװָארּפ רעד רעביא עיצקַא ןַא ןרָאװעג טריפעג ךיוא זיא סע רָאנ ,רַאנימעס םענופ גנור

 זיא'ס .רַאנימעס רעליווסעזָאמ ןרַאפ םידימלת עיינ ןריברעוו וצ ,םיבושי עקידתונכש יד ןיא ךיוא

 ,טקנוּפ-סגנוטער ַא ןיא ליװסעזָאמ ןעלדנַאװרַאפ וצ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ גנובערטש יד ןעוועג

 .םיבושי עניילק יד ןופ טנגוי רעד רַאפ רקיע רעד ,טנגוי רעד רַאפ טלקמ-ריע ןַא ןיא

 וצ טייקידנעוװטיונ יד ןענַאטשטנַא זיא ,םידימלת יד ןופ זיירק םעד ןרעטיירבסיוא ןטימ

 םענופ תונכשב זיוה ַא ןרָאװעג טפיוקעגנייא זיא קעווצ םעד רַאפ .טַאנרעטניא םעד ןרעסערגרַאפ

 .טַאנרעטניא ןַא רַאפ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ןוא טרירוװַאטסער זיא סָאװ ,רַאנימעס

 ןבעגעגסיוא זיא ,גנורילבעמסיוא רעקירעהעג ןוא יוברעביא ןטימ ,זיוה םענופ ףיוק ןפיוא

 טכַאמעג זיא טַאנרעטניא ןטשרע םעד ןלעטשנייא ףיוא .סעזעּפ ןָאילימ ןבלַאהטרעדנַא ןרָאװעג

 .סעזעּפ טנזיוט 200 טימ ןָאילימ ַא ןופ האצוה ַא ןרָאװעג

 -גוטלַאװרַאפ עקירָאפ יד ןוא עקיטציא יד טעטעיּפ ליפיוו טימ ףירגַאב ַא ןעמוקַאב וצ ידכ

 ףיוא זיא סע ןעגנונעפָאה ליפיוו ןוא רַאנימעס-רערעל רעליװסעזָאמ םוצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןעג

 מי יש ,'
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 -סיזקע רַאנימעס-רערעל רעד סָאװ ןרָאי יד רַאפ זַא ,ןגָאז וצ גונעג זיא ,ןרָאװעג טגיילעג םיא

 .סעזעּפ 17.900.000 ןופ עמוס עקידנטיידַאב יד ןרָאװעג ןבעגעגסיוא םיא רַאפ זיא טריט

 -סױרַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןעגנוגנערטשנָא עטכַאמעג יד רַאפ גנוקיטיגרַאפ עסיורג ַא

 יד רַאפ גנובעלרעביא עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .1961 רָאי ןיא סרערעל עטרַיודַארג ןופ זָאל

 עקילָאמַא יד טיינַאב רַאנימעס-רערעל ןכרוד ןבָאה עכלעוו ,ליװסעזָאמ ץנַאג רַאפ ןוא םינקסע

 -רעד ןבָאה ליװסעזָאמ ןופ סרערעל עטרַיודַארג עגנוי יד ."הניטנגרא'ד םילשורי, ןופ עיצידַארט

 .טקיטיינעג ייז ןיא ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,םיבושי-ץניוָארּפ לָאצ ַא ןיא ןלוש עיינ ןענעפע וצ טכעלגעמ

 רַאפ רעטסיגער רעד זיא ,ןטַאטלוזער עטוג רעייז טיג סָאװ ,ריפנייא רעקיטכיוו ןוא רעיינ ַא

 זיא ריפנייא םעד ןופ קעווצ רעד .טַאניבַאר םייב ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סָאװ ,ךעלרָאּפ-הנותח

 -סיזער ַא ןייז ךיוא לָאז סָאװ ןוא טיבעג ןקיטכיוו ןקיזָאד םעד ןיא רדס ןעגנערבוצניירַא ,ןעוועג

 .תונותח עטשימעג ןגעק ץנעט

 -ּפמעט ייר ַא דצמ דנַאטשרעדיװ ַא ןעוועג הליחתכל ָאד ךיוא זיא ,ריפנייא םעיינ ןדעי ייב יוװ

 רעד זיא ,גנורעלקפיוא רעקירעהעג רעד קנַאד ַא ,רעבָא טייצ רעד טימ .תויסנכ-יתב ןוא ןעל

 ןוא טעברַאטימ סנעמעלַא רימ ןבָאה גָאט וצ טנייה ןוא ןרָאװעג טנעקרענָא ריפנייא רעקיזָאד

 רעטסיגער םעד ןרעטיירבוצסיוא ןעגנוטיירגוצ עקיטיינ יד טכַאמעג טציא ןרעוו סע .גנונעקרענָא

 רעקיזָאד רעד .תוליהקה דעו םעד ךרוד ,דנַאל ןופ ןרעניא ןופ תוליהק עלַא ןיא ןריפנייא םיא ןוא

 רעלַאיצָאס רַאפ לַאירעטַאמ רעשיטנעטיוא ןַא טייצ רעד טימ ןייז טעו תונותח ןופ רעטסיגער

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ןימ םעד ןופ גנושרָאפ עטשרע יד טזיײװַאב סָאד יו ,גנושרָאפ

 .ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא םעד ךרוד

 -עז ,רעטסיגער-הנותח רעד ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא סע טניז רָאי ייווצ עטצעל יד רַאפ

 -ייש ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סע .ךעלרָאּפ טנזיוט רעכעה הליהק רעזדנוא ןעגנַאגעגכרוד ןענ

 רַאפ לַאינָאמערעצ ןכעלרעייפ ַא -- קיטסניד -- ךָאװ רעד ןיא לָאמנייא ןריפוצכרוד :גהנמ רענ

 עקיסַאּפ טלייטעגסיוא ייז טרעוו טייהנגעלעג רעד ייב .הנותח רעייז ברע ,ךעלרָאּפ עגנוי יד

 רעייז ןופ בייהנָא םוצ ,הליהק רעד ןופ ןוא טַאניבַאר ןופ הכרב יד ךיוא יו ,תונתמ-רעכיב

 .ןבעל-החּפשמ

 -ַאמָאטױא ןרעװ ייז :ךעלרָאּפ עגנוי יד טימ גנודניברַאפ ןיא ריפנייא רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא

 ןבעל:-רוביצ ןשידִיי םעד ןופ אליממ ןוא ,הליהק רעד ןופ רעדילגטימ יװ ןסָאלשעגנייא שיט

 -רעדילגטימ עינ רעטרעדנוה ןעמוקַאבנײרַא םורַא ױזַא הליהק יד טָאה רָאי ייוצ עטצעל יד

 .תוחּפשמ

 זיא וטפיוא ןוא ריפנייא רעקיגנַאר-טשרע ןַא -- .ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא

 זיא סָאד .קיטסיטַאטס ןוא ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא םעד ןלעטשנייא סָאד רעכיז

 -רַא עשירענָאיּפ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה הליהק יד ןוא ,טיבעג רעטקיסעלכַאנרַאפ קרַאטש ַא

 ןיא סעיצקנופ ענייז ןביוהעגנָא טוטיטסניא רעד סטָאה ,ןעגנוטיירגוצ ןופ םישדח ליפ ךָאנ .טעב

 .1962 רָאי ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 סערגנָאק ןכעלטפַאשנסיו ןטשרע םעד ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא וויטַאיציניא עקיזָאד יד

 "וצ הליהק רעד ךרוד 1961 רעבָאטקָא ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,בושי רעזדנוא ןגעוו

 סָאװ ,ץנערעפנָאק יד .טעטיזרעוװינוא ןשיערבעה םעד ייב "וננמז תודהיל ןוכמ, ןטימ ןעמַאז

 עשירענגעק ןוא עוװיטיזָאּפ טימ ,בושי רעזדנוא ןיא סערעטניא ךס ַא ןפורעגסױרַא ותעשב טָאה

 -רָאפ רעד רַאפ סוװיטיזָאּפ סעּפע ןָאט וצ ןבייהוצנָא טפַארקסיוטש יד ןעוועג זיא ,ןעגנוצַאשּפָא

 .בושי רעזדנוא ןופ גנוש

 .טעברַא עלַאמרָאנ ןייז ןביוהעגנָא ןיוש טָאה גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא רעד

 -נעטשרַאפ טימ ,רעירַאטיזרעװינוא עטריזילַאיצעּפס ,עגנוי עּפורג ַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא סע

 יד ףיוא ךיז טריזַאב טעברַא-שרָאפ עטשרע יד .עבַאגפיוא רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד רַאפ שינעד

 רַאפ לַאירעטַאמ יװ .טָאטשטּפױה רעד ןיא רָאי ייווצ עטצעל יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ תונותח

 .טַאניבַאר םייב תונותח רַאפ רעטסיגער רעד ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא טעברַא רעקיזָאד רעד

 )יש



 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ותח טנזיוט ךרע ןַא ןופ רעטסיגער ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןקעלּפטנַא עכלעוו ןטקַאפ ןוא ןטַאד יד
 .קידנרעלַאב ןוא טנַאסערעטניא רָאג זיב ןענעז תונ

 -רַא ענעדישרַאפ עקידרעטייוו וצ טציא טיירג ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא רעד
 ןכָאװ עטצעל יד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע .בושי רעזדנוא ןופ ןבעל ןשידִיי םעד ןגעוו ןטעב
 עשידַיי ןגעוו זנעצ ַא טריזינַאגרָא טרעוו סע .סעמליק ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ זנעצ ַא
 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,זנעצ רעד טרידוטש ךיוא טרעװ סע .עניטנעגרַא ןיא רערעל
 ,בושי ןקיטרָאד םעד ןגעװ ןַאמוקוט ןופ הליהק רעד ךרוד

 -סַא ליפ ןרעוו ןטכױלַאב ןלעוװ טוטיטסניא-שרָאפ םעד ןופ ןטעברַא יד ךרוד זַא ,ןפָאה רימ
 .ןבעל רעזדנוא ןענעקרעד וצ רעסעב ןריפ ןלעװ סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ ןטקעּפ

 ,ה"צ טימשדלַאג .י ,רדיבא ףסוי 'במַא ,קניפ ברה :סקניל וצ סטכער ןופ .הובג הבישי רעד ןופ גנונעפערעד יד

 ,ןיקטוג ךלמילא ,(טדער) ןיישנעמַאק .ט רייד ,יקסווָאמילק .ד

 יד ןשיוצ גנורעטנענרעד ַא ןגעוו וויטַאיציניא רעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא טציא

 שינעדנעטשרַאפ טימ ךיז טיצַאב ,בושי ןופ עיצוטיטסניא עלַארטנעצ ַא יו הליהק יד .סעדניימעג

 -טימ ןוא טפַאשדניירפ רעייז קיטכירפיוא טכוז ןוא סעדניימעג ערעדנַא עקידנריטסיזקע יד וצ

 ,טעברַא

 זיא ,טעברַאנעמַאזוצ ַאזַא רַאפ רעפסָאמטַא עקיטיינ יד ןפַאש וצ ןוא ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ

 רעזדנוא ןופ טייהנגעלעג רעד וצ ןריפוצכרוד ,גהנמ רעטנענַאמרעּפ ַא יו ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 -נָא יד ןטעברַאפ ןרעװ סע ןכלעוו וצ ,זיוה-הליהק םעד ןיא טיורב-טנוװָא ןשירבח ַא הנשה-שאר

 .סעדניימעג ענעדישרַאפ יד ןופ םיגיהנמ עקיטסייג ןוא םינקסע עקידנריפ

 הנשה-שאר וצ -- 1961 רעבָאטקָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןימ םעד ןופ הביסמ עטשרע יד

 ןופ שיט ןכעלטניירפ ַא ייב .ריפנייא רעטנענַאמרעּפ ַא יװ ןבילברַאפ ןיוש זיא ןוא -- ב"כשת

 ןעמַאזצ ,ןעיורפ ערעייז טימ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה םיחא תבש



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 עדניימעג רעשַיעּפָארײא-לַארטנעצ רעד ןופ ,תוליהק עשידרפס יד ןופ םינקסע ענעעזעגנָא טימ

 .ןעלּפמעט עסיורג ייווצ יד ןופ ןוא

 ,סעדניימעג ענעטָארטרַאפ יד ןופ רעייטשרָאפ טרָאװ םוצ ןעמוקעג ןענעז הביסמ רעד ייב

 ןטעברַא וצ טייקטיירג רעייז קורדסיוא םוצ טכַארבעג ןבָאה ייז .וויטַאיציניא רעד רַאפ ביול טימ

 .ןליצ עמַאזניימעג ערעזדנוא רַאּפ ןוא סעדניימעג עקידנריטסיזקע יד ןופ גנורעטנענרעד ַא רַאפ

 -יא יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא דיירפ טימ -- .הנידמ רעד ןופ ןעגנורעייפ-הוצמ-רב יד

 ,רעדניק ערעזדנוא ןופ הוצמ-רב יד ןרעייפ וצ לארשי-תנידמ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,עוויטַאיצינ

 ןעגנורעייפ ייווצ .הנידמ רעד ןופ םוקפיוא םענופ רָאי םעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז עכלעוו

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ייז ןוא לַאז-הליהק ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז עכלעזַא

 ןעוועג ךיוא זיא סָאד .ךעלדיימ ןוא ךעלגנִיי ,רעדניק רעטרעדנוה ליפ רַאפ בוט-םוי ןקידיירפ

 .תוחּפשמ רעטרעדנוה רַאפ גנובעלרעביא עלענָאיצָאמע ,עפיט ַא

 ,ענעדַאלעגנייא-לעיצעּפס יװ ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןעגנורעייפ עלַארטנעצ עקיזָאד יד ןיא

 -טפירש יד ,יורפ ןייז ,רדיבא ףסוי לַארענעג ,עניטנעגרַא ןיא הנידמ רעד ןופ רָאדַאסַאבמַא רעד

 קחצי ,ייווגורוא ןיא רָאדַאסַאבמַא-לארשי רעד ךיוא יװ ,רדיבא-ץיווָאנרעשט המימי ןרעלעטש

 .תובישח ןעגנורעייפ יד ןבעגעגוצ טָאה גנוקילײטַאב רעייז .יבכרה

 טקישעג ןענעז עכלעוו ,הנידמ רעד ןופ גָאט םעניא ענעריובעג ,רעדניק ייווצ יד ץוחַא

 ךיז ןקילײטַאב וצ ,גנוריגער רעד ןופ טסעג יװ ,לארשי'יתנידמ ןייק הליהק רעד ךרוד ןרָאװעג

 דצמ ןרעװ טכַאמעג ןלָאז סע ןעוועג לרוגב הכוז רעדניק ףניפ ןבָאה ,תואמצעה-םוי םעד ןיא

 קנב; ןיא ןעמענ ערעייז ףיוא ,ייז ןופ םענייא ןדעי רַאפ רַאלָאד 50 ןופ ןטיזָאּפעד הליהק רעד

 -עג טלייטעצ ןענעז ץניווָארּפ ןופ ןוא טָאטש ןופ םלוע-רעדניק ןכיירלָאצ םעד ."לארשי ימואל

 .תונתמ ןוא ןעמָאלּפיד עשירעלטסניק עלעיצעּפס ןרָאװ

 הרבח רעד ןופ רעדילגטימ עטשרע יד רַאפ גנורעַאב יד זיא וויטַאיציניא עקידרעטייוו ַא

 -רַאבקנַאד ריא ןקירדוצסיוא טכילפ ריא רַאפ ןטלַאהעג טָאה גנוטלַאוװרַאפ-הליהק יד -- .אשידק

 טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ ןבָאה עכלעוו ,אשידק-הרבח רעד ןופ רעדילגטימ עטשרע יד טייק

 -סנַארט טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,סעיצוטיטסניא-ללכ רעקיזָאד רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז קירוצ

 .סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ןיא ןרָאװעג טרימרָאפ

 רעבמעווָאנ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ גנורעַאב עכעלטנפע יד

 -רַאפ לָאמַא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ייז ןשיווצ ,םלוע ןסיורג ַא טכַארבעגפיונוצ טָאה ,1

 רעד טימ .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןיא ןוא אשידק-הרבח רעד ןיא ןטמַא עקידנריפנָא ןעמונ

 -לעזעג רעזדנוא ןופ םינושאר יד וצ טייקיטכערעג ןָאטעג הליהק יד טָאה גנורעַאב רעקיזָאד

 .טייקנסעגרַאפ רעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא םורַא ױזַא ןענעז עכלעוו ,ןבעל שידִיי ךעלטּפַאש

 יז ןוא ,1962 רעבמעווָאנ ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא זיא גנורעַאב ַאזַא

 .ריפנייא רעכעלרָאי רעטנענַאמרעּפ ַא יו ןביילברַאפ ןיוש טעװ

 -ַאיציניא רעד ףיוא ןפורעגּפָא וויטיזָאּפ ךיז טָאה הליהק יד -- .עימערּפ-ןשבמ .א ריד יז

 רעד ןופ טנעדיזערּפ 'וועג ,להקה שאר 'וועג ןופ קנעדנָא םעד ןרעַאב וצ "ַאיַאדא רעד ןופ וויט

 -ערּפ ַא רָאי סעדעי ןלייטסיוא ךרוד ,ןקסע ןלופטסנידרַאפ ןוא לַאוטקעלעטניא ןקיטכיוװ ,"ַאיַאד;

 קעװצ םעד ףיוא טָאה הליהק יד .קרעװו עכעלטפַאשנסיװ עקיטכיוו רַאפ ןעמָאנ ןייז ףיוא עּימ

 .רָאי ןעצ ןופ ךשמ ןיא ןרעוו טלייטעגסיוא ןלעװ סָאװ סעימערּפ רַאפ סעזעּפ ןָאילימ ַא טרינגיסַא

 רַאפ טוטיטסניא םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא גנולײטרַאפ-עימערּפ רעד רעביא טכיזפיוא יד

 ןיוש ןענעז טציא זיב .יַאסוה .ב 'ּפָארּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ

 עלעירעטַאמ יד ןקעד ןטימ הליהק יד טָאה םורַא ױזַא .סעימערּפ יירד ןרָאװעג טלייטעגסיוא

 ,ויטַאיציניא עקיטכיוו עקיזָאד יד ןריזילַאער וצ טכַאמעג ךעלגעמ עזַאב

 -- .ןסערגנָאק עלַאנַאיצַאנרעטניא ייר ַא ןיא ליײטנָא רעזדנוא ןענעכייצרַאפ ךיוא ליוו ךיא

 דָאירעּפ ןטצעל םעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה הליהק רעזדנוא זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטכיוו זיא'ס

 ,קרָאי-וינ ןיא ץנערעפנָאק-סמיילק יד :לשמל יװ ,ןסערגנָאק עשידִיי-לַא עקיטכיוו עקינייא ןיא

 ואל יי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא םיבושי רענַאקירעמַא"ןייטַאל ןופ הפיסא עטצעל יד ןוא םילשורי ןיא סערגנָאק-ךוגיח רעד

 ןטָארטרַאפ קידריװ ןעוועג הליהק רעזדנוא זיא ןסערגנָאק עטנָאמרעד עלַא יד ףיוא .ָאלוַאּפ ןַאס

 ןיא גנוקילײטַאב יד זַא ,ןענָאטַאב וצ טרָא ןפיוא ָאד זיא סע .ןטַאגעלעד עטקעריד עריא ךרוד

 .קיטכיוו טקנוּפדנַאטש ןדעי ןופ זיא ןסערגנָאק עכלעזַא

 ןטַאגעלעד עלַא זַא ,ןגייצוצרעביא ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג רימ ןבָאה ָאלוַאּפ ןַאס ןיא

 יװ תוליהקה דעו ןוא הליהק רעזדנוא ףיוא ןקוק ,םיבושי רענַאקירעמַא-ןייטַאל ערעדנַא יד ןופ

 ןוא ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה ייז .רעטסומ ַא ףיוא

 -נוא ןטעב ייז .ליּפשייב סלַא בושי רעזדנוא קידנעמענ ,ןבעל-הליהק רעייז ןריזינַאגרָא ןליוו יז

 ,םיבושי ערעייז ןריזינַאגרָא וצ ידכב ףליהטימ רעזד

 ךיוא זיא ,ָאלּוַאּפ ןַאס ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סָאװ ןסולשַאב עקיטכיוו יד ןשיווצ

 סָאד .תוליהק רענַאקירעמַא-ךייטַאל עלַא ןופ עיצַארעדעפנָאק ַא ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 קורדסיוא ןַא יו ,הליהק רעזדנוא ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא עיצַארעדעפנָאק יד ןריזינַאגרָא

 .בושי רעזדנוא רַאפ גנונעקרענָא ןופ

 עלַא ץוחַא -- .סנימלע-תיב יד ףיוא ןעגנורעסעבסיוא יד ןענָאמרעד רימָאל ףוס ןפיוא ןוא

 יד טײקמַאזקרעמפיוא סיורג ןרָאװעג ןעקנָאשעג ךיוא זיא ,ןבעל רעזדנוא ןופ ןטיבעג ערעדנַא

 -ערעב ןופ םלוע-תיב ןפיוא ןגעוו עיינ ןרָאװעג טרעטסַאלפעג לכ-םדוק ןענעז'ס .סנימלע-תיב

 ןריטסעווניא וצ ןעוועג קיטיינ זיא ןעלטימ ןוא טעברַא ןופ םוכס רעקידנטײדַאב רָאג ַא .יגעטַאס

 רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעברַאפ וצ ןרָאװעג טגרָאזעג זיא'ס .ַאדַאלבַאט ןופ םלוע-תיב םעד ןיא

 -סַאלפעג ןענעז סע .תובָא-רבק ףיוא רעדָא ,היוול ַא תעב ןיהַא טרָאד ןעמוק סָאװ ןדִיי-ןסַאמ יד

 ךיוא יוװ ,ןינב ןפיוא לָאּפוק ןוא ךַאד רעיינ ַא ןרָאװעג טגיילעג זיא'ס ,ןגעוו עיינ ןרָאװעג טרעט

 ןופ עמוס ַא ןפָארטַאב ןבָאה ןעמַאזוצ ןטעברַא עלַא יד .םערוט-רעסַאװ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא

 .סעזעּפ ןָאילימ ריפ

 -- ןתובייחתה עסױרג-רָאג טימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא סָאװ וויטַאיציניא עקיטכיוו ַא רָאג

 טצענערג סָאװ דלעפ קיטש ַא ןופ ףיוק רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש -- ןָאילימ 20 רעכעה רַאפ

 םענעי ןופ וורעזער-ןדָאב רעד טרעסערגרַאפ טרעוװ ףיוק ןקיזָאד םעד טימ .ַאדַאלבַאט טימ ךיז

 ,דנַאל רַאטקעה 10 בורק טימ םלוע-תיב

 ילב זיא ,1962 רעבמעווָאנ ןט14 םעד ןרָאװעג טריזילַאמרָאפ זיא סָאװ ,ףיוק רעקיזָאד רעד

 טעװ סָאװ הליהק רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא קפס םוש

 ,טיײדַאב ןלופ ריא ןיא ןרעוו טצַאשעגּפָא ןענעק רעטעּפש טשרע

 -כרוד ןענעז סָאװ ןעגנורעסעבסיוא יד ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ןפרַאד טייהנגעלעג רעד ייב

 -ימ יד טימ זיוה סָאד ןגרָאזַאב וצ ףיוא ,יַאירעשטָאקק רעד ןופ זיוה םעד ןיא ןרָאװעג טריפעג

 "יא עכעלנייּפ ןופ טנעמָאמ ַא ןיא ןיהַא טרָאד ןעמוק סָאװ יד רַאפ ןטייקכעלמעװקַאב עלַאמינ

 .סעזעּפ ןָאילימ ייווצ ןופ האצוה ַא טרעדָאפעג ןבָאה ןטעברַא עקיזָאד יד .ןעגנובעלרעב

 ןענעז סע ןוא תולגע עטלַא יד ןרָאװעג טכיררַאפ ךיוא ןענעז דָאירעּפ ןטצעל םעד ךשמב

 רעכעה ןופ עמוס יד ןרָאװעג טדנעוװרַאפ זיא קעווצ םעד ףיוא ךיוא .עיינ ןרָאװעג טפיוקעגנייא

 .סעזעּפ ןָאילימ ריפ

 ןוא ןָאטעג ןענעז סָאװ ןכַאז ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ךָאנ ןענעכערסיוא טנעקעג טלָאװ ןעמ

 טכירַאב ןייק ןבעגוצּפָא טשינ ָאד זיא עבַאגפיוא ןיימ רעבָא .טייצ רעד ךשמב ןרָאװעג ןָאטעגפיוא

 ןטקַאפ עכעלטע טימ ןרירטסוליא טלָאװעג זיולב בָאה ךיא .טייקיטעט רעטגייווצרַאפ רעזדנוא ןופ

 םעד רַאפ ןגרָאז ריא ןוא ןטכענ םעד ןעקנעדעג ריא ,הליהק רעד ןופ טעברַא עקידלארשי-ללכ יד

 -לעזעג רעצנַאג רעד ייס ןעניד וצ רדסכ טעטיוויטקַא ריא טימ גנובערטש יד ךיוא יװ ,ןגרָאמ

 .דילגטימ ןלעודיווידניא םעד ייס ןוא טפַאש

 -נוא עלַא ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה טעטיוויטקַא רעזדנוא ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג עקיזָאד יד

 .ןעגנוכיירגרעד ערעזד



 ּפָאקָארג רשָא

 / ףיוא ץלא דָאנ ךיז טניפעג סָאװ םעלכַארפ א
 םויח רדכ רעזדנוא

 ,רָאלק זדנוא רַאפ טרעוװ ,ןבעגעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ רעכיברָאי יד ןרעטעלב רימ ןעוו

 ןטכילפ ןוא ןבַאגפיוא יד ךרוד ,ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זייוונפוטש זיא אשידק-הרבח יד ױזַא יװ

 .הליהק ַא ןיא ,טריפעגכרוד טָאה יז סָאװ

 ןעמונעגנָא קימיטשנייא זיא הליהק ַא ןיא אשידק-הרבח יד ןרימַאלקָארּפ וצ סולשַאב רעד

 ,גנוציז רעכעלרעייפ רעלעיצעּפס ַא ףיוא 1949 ץרַאמ ןטס31 םעד ןרָאװעג

 רעד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא קילג סָאד טַאהעג ךיא בָאה טנעדיזערּפ-עציוו רעטשרע סלַא

 .סולשַאב םעד ןופ גנוריזילַאער רעד ןיא ןפלעהוצטימ ןוא גנוציז

 יד ןופ רענייא ןעוועג הליהק רעד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ייב זיא טעשזדוב ןינע רעד

 ,ןטקנוּפ -טּפיױה

 -ַאב גנוטלַאװרַאפ יד :ךיז טגָאז עיצַארַאלקעד-סגנורימַאלקָארּפ רעד ןופ טקנוּפ ןטרעפ ןיא

 יד טריאוטיטסנָאק סלַא טרעלקרעד ןוא ןטקעיָארּפ יד ןקיטעטשַאב וצ קימיטשנייא טמיטש

 -פיואַאב .ןתוכרטצה ןוא סעיצקנופ עריא עלַא טימ טנגעגמוא ןוא סעריײא-סָאנעוב ןופ הליה

 ;דנָאפ-הליהק ןרעװ ןפורעג לָאז סָאװ דנָאפ ַא ןפַאש וצ עיסימָאק עוויטַארטסינימדַא יד טגָארט

 לָאז הליהק יד ידכ ,ןדנעטשמוא עלעוטקַא יד ןופ ןייש ןיא תוסנכה עקיטציאד-זיב יד ןרידיווער

 ןופ ןשינעפרעדַאב יד סָאװ םענרַאפ ןוא טייקטיירב רעד טימ סעיצקנופ עריא ןליפרעד ןענעק

 .ןרעדָאפ הליהק רעד

 .עגַארפ-טעשזדיב עבלעז יד רעדיוװ זדנוא טקַיורמואַאב ,רעטעּפש רָאי 13 ,טציא

 ןופ תוסנכה יד טימ הליהק רעטריזינַאגרָא רענרעדָאמ ַא ןופ טעשזדוב-האצוה ַא ןבָאה רימ

 .אשידק-הרבח ַא

 ןטוג רעייז ףיוא גנוטכַא טיג יז .טָאטש ןיא סעיצוטיטסניא עלַא טעמכ טציטש הליהק יד

 .םויק רעייז רַאפ טגרָאז ןוא דנַאטשוצ

 םיבושי עלַא ןיא תוליהק עלַא רַאפ ,ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ,טגרָאז תוליהקה-דעוו רעד

 ,דנַאל ןופ

 סנַאלַאב ןכעלרעי ןטושּפ ַא ןריזילַאנַא רימ ןעוו רעדָא ,רעכיברָאי יד ןרעטעלב רימ ןעוו

 רעזדנוא ןופ דליב קימענרַאפ-טיירב ַא ךיז טמוקַאב ,הליהק רעזדנוא ןופ ןרָאי עטצעל יד ןופ

 :לשמל יװ ,עיצוטיטסניא עצנַאג ַא ןיילַא זיא הליהק רעד ןופ גנולײטּפָא עדעי .טעברַא

 ,ףליה עלַאיצָאס

 ,"ךוב ןשידִיי ןופ שדוח, ןטימ עיסימָאק-רוטלוק

 ,ןעגנוגיײוצּפָא עלַא ןוא הילע ןוא טנגוי

 ,םינינע עזעיגילער
 ,עיסימָאק-שזַארטיברַא

 ,ףליה עוװויטקורטסנָאק ןוא םידסח-תולימג

 ,טעברַא-ךוניח עטגייווצרַאפ יד

 ,ליװסעזָאמ ןיא ןוא טָאטש ןיא רַאנימעס-רערעל רעד

 יי מי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,השרדמ ןוא סעלוש-לטימ יד

 ,ץניווָארּפ ןוא טָאטש רַאפ יזכרמה ךוניחה-דעוו רעד

 .ערענעלק ןוא ערעסערג ,ןעגנולײטּפָא ענעדיישרַאּפ ךָאנ ןוא תוליהקה-דעוו רעד

 ?טימ ןָאטעג טרעוו טעברַא יד .ןטעשודוב עסיורג טגנילשרַאפ ןוא טרעדָאפ גנוליײטּפָא עדעי

 םינּפ ןטימ טייטש סָאװ הליהק רעטריזינַאגרָא ןַא רַאפ ןטייצ עקיטנייה טסַאּפ סע יו ,םענרַאפ

 לארשי-תנידמ וצ ןצרַאה ןטימ ןוא דנַאל ןיא ןבעל ןשידִיי םעד עגונ ןענייז סָאװ ןגַארפ עלַא וצ

 .ןעגנורעדָאפ ןוא ןעמעלבָארּפ עריא עלַא טימ

 ,1961 רָאי ."ַארעּפָאא לַאז ןיא הליהק רעד ןופ גנורעייפ-הכונח
 ,רדיבא ףסוי יבמַא ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,ןַאמרעגנוי .מ :סקניל ףיוא סטכער ןופ :ןביוא

 ,לַאז ןיא םלוע רעד :ןטנוא ,קינָאה השמ ןוא ּפָאקָארג רשא

 -הליהק רעזדנוא ןופ םענרַאפ םעד רימ ןעעז ,ןטעשזדוב יד ןופ זילַאנַא ןַא ןכַאמ רימ ןעוו
 .טעברַא

 .םעזעּפ 122,902.683--- ןעוועג ןענייז 1901 רָאי םענופ ןבַאנסױא יד

 :ןרָאװעג ןבענעגסיוא ןענייז םע

 47. 4214 840 39 9 -- -- תואצוה ענײמעגלַא ןוא ןטלא לַאה עג קירבו ר רעד ןיא

 51.0944/8 2 9 תהיה החת= ישד יח ןעגנולײטּפָא עלַא ןיא םעידיס סבוס- ןוניח

 28 19 90 2  טעא אס אהא( רתתתא קאהל סעידיסבוס עניימעג לֵא

192.909.686 100 

 עי יד שי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא טלייטעצ טרעוו תואצוה עניײמעגלַא ןוא ןטלַאהעג לייט רעד

 90.9804910 17 00 -- -- הה יד היד הי היד יד = ןײמעגלַא ןיא ןטלַאהעג

 2068207/ 17 42 -- == = הוה ןיז היד יח היד יד =- תואצוה עניימעגלַא

 1,141,8/4 1 902 -- == היד היד היד היד יד ז- ןרעייטש ןוא רעטנעצַארּפ

 1,271.28 1 00 הי הה היה יה היה הי תי= תוח היה היד יד סעיצַאקילבוּפ

 4218821 3542 -- -- -- סעיצַאזיטרָאמַא ןוא ןבַאנסױא ענעדיישרַאפ

47411844 4 

 .1961 רָאי ןיא גנולעטשסיוא רעד ףיוא רעכיב יד ןטכַארטַאב גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ רעדילגטימ

 .םיובנירג .י ,קינָאה .מ ,ןיישנעמַאק .ט רייד ,ןַאמדירפ .א ,ּפָאקָארג .א :סקניל ףיוא סטכער ןופ

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא טליימעצ ןרעוו ןבַאנסיוא-ךוניח

 394882637 27 90 -- -- -- -- םעלוש-לטיט ןוא סעלוש רַאפ סעידיסבוס

 6.0164800/ 440 -- -- יה די יד חד ז= סעלוש ןופ יוב רַאפ סעידיסבוס

 3,465819 32 -- -- -- ךוניחהידעוו ןופ תואצוה .גלַא ןוא ןטלַאהעג

 6.941.249 6 92 -- -- ד- יה יד =ד -- רועטסַאּפ ןופ ראנימעפ-רערעל

 220909701 240 -- -- טאנרעטניא ןוא ליװסעזָאמ ןופ רַאנימעפ-רערעל

81.094476 2 

 עמ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 :ןפוא ןקידנגלָאּפ ףיוא טלייטעצ ןרעוו םעידיסבוס עניימעגלַא

 4,043802 3920 -- -- -- -- -- סעיצוטיטסניא וצ סעידיסּבוס עכעלשדוח

 6.212942/ 890 -- -- יה הויז היד הויז החשה החזה היה השח ףליה ץעלַאיצָאס

 146/.2.607 2 920 -- -- ייה יי היה זיז החזה יח זי גנולײטּפָא עזעיגילער

 4.898:7091 4 9/ -- הה חד יז היה חיה הי היחיד יח החד זי הילע ןוא םנגוי

 4.169.074 352 -- -- -- -- ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןוא עיסימָאק-רוטלוק

 יי א עא יע יי טו יא יו תוליהקה דעװ

28 

 :ןענייז 1961 רָאי ןיא הליהק רעד ןופ תונכה יד

 11.22200800 8 92 -- -- היה היה יז ךדז היה היחח היה היה די לָאצּפָא-דילנטימ

 4,81240644 402 -- -- יה יז ייד יה -- ןטפנוקנייא ענעדיישרַאפ ןופ

 107.440.1191 8794 -- == היה חיה זי די ןיימעגלא ןיא םנימלע-תיב יד ןופ

1688 

 .הליהק רעד ןופ טעברַא עטיירב עקיטרַאנדיײשרַאפ יד זדנוא ןזייוו ןרעפיצ ןופ סעלעבַאט יד

 רעד ןופ רעריפנָא יד טגרָאזַאב רעכלעוו טקנוּפ ןייא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ךיוא רעבָא ןזייוו ייז

 .טיציפעד רעלעיציפָא-טשינ רעד זיא סָאד --- הליהק

 ,סעיצוטיטסניא ,סעיצַאזינַאגרָא-לוש וצ סעידיסבוס עטגָאזעגוצ ןופ טיציפעד ַא זיא סָאד

 .םישדח 5 ןופ ףערטַאב רעד רעקינייוו-רעמ זיא סָאװ ,ןטפַאשלעזעג ערעדנַא רעדָא

 יד ,הליהק יד ןרימַאלקָארּפ םייב קירוצ רָאי 13 טימ יװ ,רעדיוו רימ ןלעטש רעבירעד

 :ןגָאז רימ ןוא להקה-תעד םוצ טסנרע ןצנַאג ןטימ עגַארּפ-טעשזדוב

 -לעזעג רַאפ ןײּפמַאק ַא רעדָא ,דנָאפ-הליהק רעטריטקעיָארּפ רעד ןרעװ ןפַאשעג זומ סע

 ןוא ערעכיז רעמ ,ןטפנוקנייא ןופ ןלַאװק עיינ ןבָאה לָאז הליהק יד ידכ ,ןתוכרטצה עכעלטּפַאש

 סָאװ ןטיציפעד ערעװש יד ןופ הליהק יד ןעײרפַאב וצ ןטפנוקנייא יד טימ ידכ ,ערעלוגער

 יייז סָאװ סעיצוטיטסניא יד ןופ טייקרעכיז יד ּפָא ייז ןכַאװש אליממ ןוא טעברַא יד ןעװעמַאה

 .הליהק רעד ןופ קיגנעהּפָא ןענ

 רעדָא עיינ ,סעוויטַאיציניא יד ןריפכרוד ןעמענ ןענעק ןעמ טעװ ןטפנוקנייא עקיזָאד יד טימ

 .טעשזדוב ףיוא ןטרַאװ ןוא ןדָאלּפוש יד ןיא ןגיל סָאװ ,עטלַא

 סי



 שטיוװָאסַאנַאי קחצי

 עיצַאויטַארקַאטעד יד ןוא םרַאפעררטוטַאסס רעד

 הליהק רעד ןופ

== 1 --- 

 -ַאלקָארּפ זיא סערייא-סָאנעוב ןיא אשידק הרבח יד ןעװ ,טנעמָאמ רעכעלקנעדעג רענעי

 ןכעלטפַאשלעזעג םעד רַאפ שירָאטסיה ןעוװעג קפס םוש ילב זיא הליהק ַא יװ ןרָאװעג טרימ

 -"ייק ךרוד ןרעוו טצַאשעגרעטנוא טשינ רעבירעד רָאט רע ןוא םוטנדַיי רעניטנעגרַא ןופ ןבעל

 טשינ -- ןטייצ עטשרע יד ןיא טּפיוהרעביא --- טָאה אפוג גנורימַאלקָארּפ יד זַא ,זיא תמא .םענ

 ןטשרע ןפיוא -- ךיוא טָאה ןוא עיצוטיטסניא רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טשרעדנַאעגרעביא

 ןגעווטסעדנופ ,טעברַא ריא ןיא ןדָאטעמ עיינ-סיוכרוד ןייק טכַארבעגנײרַא טשינ -- טנעמָאמ

 -ער ןופ טקַא ןַא ןעוועג זיא גנורימַאלקָארּפ עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז אמזוג רַאפ ארומ ןָא ןעמ געמ

 רעטוג רעדעי ןופ וטפיוא רעטסקיטכיוו רעד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ לייוו ,טײקשירענָאיצולָאװ

 רָאנ ,ךיז טימ טגנערב ןיילַא יז סָאװ ןעגנורעדנע יד טשינ ןענעז עיצולָאװער רעטכערעג ןוא

 רעגנַאל ַא ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןענעז סָאװ ןעגנורעדנע עקידרעירפ יד טרינָאיצקנַאס יז סָאװ סָאד

 קרעװ ןייז ןיא ,רעבוב ןיטרַאמ רעקנעד רעשידִיי רעסיורג רעד טגָאז ,לשמל ,ױזַא .עיצולָאװע

 עכעלטפַאשלעזעג עיינ ןייק ןפַאש טשינ טמוק עיצולַאווער עוויטיזָאּפ ַא זַא ,"היּפוטואב תוביתנ;

 רעייז רַאפ ןטייקכעלגעמ ןבעג םעד ךרוד ןוא ,ןכַאמ ךעלצעזעג טמוק יז רָאנ ,ןעמרָאפ-סנבעל

 יז טָאה עיצולָאװע יד סָאװ ןטלַאהניא ןוא ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג עקיזָאד יד ,גנולקיווטנַא

 גנורימַאלקָארּפ יד זיא תמא ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ טכיל ןיא .ןבעל ןיא טריפעגניירַא ןיוש

 -כיוו ַא -- עטכישעג-בושי רעזדנוא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ -- ןעוועג ןדער רימ רעכלעוו ןגעוו

 ,ןטפיוא רערענָאיצולָאװער רעקיט

 ןופ רעטרעוװ יד ןענָאמרעד ךיז רימ ןפרַאד ןרעװ רערָאלק זדנוא לָאז עטגָאזעג סָאד ידכ
 ךרוד עזָאפרָאמַאטעמ יד ןריזילַאער וצ דובכ רעד ןלַאפעגסיוא זיא םיא סָאװ ןַאמ ןקיזָאד םעד
 ןקיזָאד םעד ןופ גנוריוויטָאמ ןייז ןיא .הליהק ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא אשידק-הרבח יד רעכלעוו

 לייוו ,הליהק ןפורעגנָא טרעוו אשידק הרבח יד; :טנָאטַאב טסַאפעג ןוא ץרוק רע טָאה סולשַאב

 ."ןליפרעד ףרַאד הליהק ַא סָאװ סעיצקנופ עקיזָאד יד גנַאל ןיוש יז טליפרעד ןעמונעג ךות ןיא

 ןיוש רעטקַארַאכ ןלענָאיצקנופ ריא טיול זיא אשידק הרבח יד זַא ,ץנַאטסנָאק יד רימ ןבָאה ָאד

 .הליהק ַא גנַאל ןיוש יז זיא לעיציפָאמוא זַא ,טסייה סָאד ןוא אשידק הרבח ַא יו רעמ ךס ַא גנַאל

 -עגעג רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ייס ,בושי רעזדנוא ןופ עיצולָאװע יד ייס םערָאװ :קיטכיר ןוא

 -טייקיטעט עיינ ןוא ןעמרָאפ-ץנעטסיזקע עיינ ןפַאשעג גנַאל ןיוש ןבָאה עיצוטיטסניא רענעב

 ,גנונעקרענָא רעכעלצעזעג רעייז ןופ טנעמָאמ םעד ףיוא טרַאװעג רָאנ ןבָאה עכלעוו ןטלַאהניא

 אשידק הרבח עטלַא יד ןפורנָא סָאד .גייטשפיוא ןלַאמרָאנ ןופ געוו םעד ןצעזוצרָאפ רעטייוו ידכ

 רָאנ ,םשה יוניש רעלעמרָאפ ןייק זיולב ןעוועג טשינ רעבירעד זיא הליהק ןעמָאנ םעיינ ןטימ

 טריטסיזקע יוװ ייס לעיציּפָאמוא ןיוש טָאה סָאװ סָאד ןריזילַאיציּפָא ןופ טקַא ןַא ןעוועג זיא רע

 עא ימ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןקידרעטייו םעד ןיא ןרָאװעג טעװעמַאהעג עגַאל רעלעיציפָאמוא ריא ךרוד ייברעד זיא ןוא

 ,גנַאגסױרָאפ

 ןפורוצנָא סולשַאב ןטימ זַא ,ןגָאז וצ טסַאּפעג ָאד ךיז טלָאװ ,טקירדעגסיוא ךיז ךעלדליב
 -יילק ַא ףיוא לטיה סיורג ןייק ןָאטעגנָא טשינ ןעמ טָאה ,הליהק ןעמָאנ ןטימ אשידק הרבח יד
 טיײרפַאב בושי רעזדנוא ןופ ּפָאק םענעסקַאװעגסיױא םעד ,טרעקרַאפ ,טָאה ןעמ רָאנ ,ּפָאק םענ
 ןעד טלָאװ סָאװ ןוא רעװ :ןגערפ ץעמע ןעק יאדװַא .לטיה םעניילק םעניא טפַאשגנע רעד ןופ

 רעד ?ןעמָאנ ןקיזָאד ריא רעטנוא טעברַא-הליהק ןָאט וצ רעטייו אשידק הרבח רעד טרעטשעג

 ןיא יװ רעמ ליפ ןעגנַאגעג זיא ָאד זַא ,טנָאטַאב רעִירפ ןיוש סע ןבָאה רימ יװ ,רעבָא זיא תמא

 ןופ טנעמַאמ ןקיזָאד םעד ןָא זַא ןעמ טעז רעפיט ןיײרַא ךיז טכַארט ןעמ ןעוו ןוא ןעמָאנ ןזיולב

 רַאטערקעס-לַארענעג :סקניל ףיוא סטכער ןופ .1960--1957 ןרָאי יד ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ לייט ַא

 רעט2 ,רענרעל .ב ר"ד רעציזרָאפ-עציװ רעט1 ,שריה רתלא ריסַאק ,ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר ,שרעגנייפ יבצ

 .לגטימ-וװרַאפ שטידָארָאג השמ ,ילגטימ-װרַאפ ןאמרעפעפ ןבואר ,געװ .א רעציזרָאפ-עציוו

 רערענַאיצולָאװער רעקידרעטיױו רעד ןעוועג ךעלגעמ טשינ רעטעּפש טלָאװ טייברעביא-ןעמָאנ

 ןכלעוו ךרוד טקַא םענעי ןופ רעריזילַאער יד זַא ,זדנוא טזייוו סָאד .םרָאפער-ןטוטַאטס ןופ טירש

 טַאהעג זיולב טשינ ןבָאה ,הליהק ַא ןיא טרימרָאפסנַארט לעיציּפָא ךיז טָאה אשידק-הרבח יד

 יד טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,טייצ רעייז ןיא טייקכעלקריוו רעד רַאפ שוח ןקירעהעג םעד

 .בושי רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןוא טפנוקוצ רעד רַאפ עיזיוו עקיטייג

 ןבָאה טקַא ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד םגה זַא ,ןגָאז וצ טשרע קיטיינ טשינ ייברעד זיא סע

 רעד רעבָא זיא ,ןרעו טרענימעג טשינ ָאד ףרַאד טסנידרַאפ רעייז ןוא ,םידיחי טריפעגכרוד

 טקיטייצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל ךעלטפַאשלעזעג ץנַאג רעזדנוא ןופ קרעװ סָאד ןעוועג אפוג טקַא

 "טנַא יד .ץנעטסיסקע רעקידבושי רעזדנוא ןופ רָאי רעטרעדנוה יד ןופ ךשמ ןיא טפיירעג ןוא
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 טָאה יז ןוא סיורָאפ טנַאּפשעג טירט ייב טירט טָאה טײקכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ גנולקיוז

 םעד ןופ זַא ,ןסייו עלַא .געוו ןקיסיורָאפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןסיוטשעג ךיוא אשידק הרבח יד

 לוש עשידִיי ַא רעטלעג-אשידק הרבח יד ןופ ףדוע םעד ןופ ןרידיסבוס וצ סולשַאב ןטשרע

 ןיא ,ןרָאי ןופ ךלהמ ַא ןַארַאפ זיא ןזעוו-לוש רעזדנוא רַאפ סעידיסבוס עקידרעטעּפש יד וצ זיב

 סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןעמוקעגפיוא ןענעז סע עכלעוו

 רעד ןיא עטסקידריווװקרעמ סָאד זַא ןובשחו-ןיד ַא ּפָא ךיז ןביג עלַא טשינ .ןטפַאשרעּפרעק ןוא

 -יא תודסומ עכעלטפַאשלעזעג יילרעלכ יד ןופ סקּוװ םעד טימ ךיילגוצ סָאװ ,זיא ךַאז רעקיזָאד

 -נריזילַארטנעצ ַא אשידק-הרבח רעד ןיא ןעז וצ גנובערטש יד ןסקאוועג ךיוא זיא ,בושי םענ

 ןסיורג םעד ןיא טציא טשרע ךיז טקרעמ סָאװ ,גנובערטש יד טָא אקווד ןוא .עיצוטי'טסניא עקיז

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ אשידק-הרבח יד טָאה סָאװ חכ רעד ןרָאװעג זדנוא ייב זיא ,עקירעמַא-ןופצ:

 -רעטנוא טלוב ױזַא זדנוא טָאה סָאװ גנובערטש יד-טָא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ .הליה
 -עג טָאה ָאד זַא ןרעפטנע סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ?בושי רענַאקירעמַא-ןופצ םעד ןופ טדיישעג
 יד סעידיסבוס ןלייטוצסיוא ןעוועג חכב זיא אשידק-הרבח יד סָאװ טקַאפ רעד לָאד ַא טליּפש

 טשינ ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןעק ןעמ ןוא סעיצוטיטסניא ענענַאטשטנַא-יינ עקידנפרַאדַאב-קידנעטשי

 אשידק-הרבח יד טלעטשעג רעמ לָאמַא סָאװ טָאה גנוליײטרַאפ-עידיסבוס יד טָא זַא ,ןענעקייל

 טכַאמ רעמ לָאמַא סָאװ ןפַאשרַאפ ריא טָאה ןוא סערעטניא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רעטנעצ ןיא

 -סילַאירעטַאמ-סיוכרוד יד טָא יצ ןייז קּפוסמ קרַאטש רימ ןגעמ ןגעווטסעדנופ .טעטירָאטיױא ןוא

 אשידק-הרבח יד ןסיוטשעג זַא ,זיא תמא רעד .סעּפע עקַאט טרעלקרעד גנורעלקרעד עשיט

 טימ רשפא םיא ןעק ןעמ סָאװ רָאטקַאפ ַא טָאה הליהק רעקידנריזילַארטנעצ ַא ןופ געוװ ןפיוא

 ןענעז'ס ןכלעוו ןיא בעוװעג ןקידתוינחור םעד ןופ טײטשַאב רע לייוו ,ןּפַאטנָא טשינ טנעה יד

 -כעל רעכעלטפַאשנעב ַא ןופ םעדעפ (2 ;םייה רעטלַא רעד וצ עיגלַאטסָאנ ןופ םעדעפ (1 :ןַארַאפ
 רשפא רעדָא ,ןײזטסּוװַאב ַא ןופ םעדעפ (3 ןוא םערָאפ-סנבעל רעלַאנָאיצַאנ רעיינ ַא וצ שינעצ

 -נעמַאװצ לָאז סָאװ ץנַאטסניא ןַא ןלעטשוצפיוא טייקיטיינ רעד ןגעוו ןייזטסּוװַאברעטנוא ןַא

 .גנולקערבעצ רעדעי ןיא ןגיל סָאװ ןרַאפעג יד ןופ ןטיהּפָא סע ןוא ןבעל עשידַיי סָאד ןצלעמש

 ןעמ לפיוו ןוא ןרעפטנערַאפ וצ רעווש רעייז אישק יד זיא לענָאיצַאר זַא ,רָאלק זיא ןפוא לכב

 -סױרַא ךיז ןענעק טשינ טרָאפ רעבָא ןעמ טעװ ,תורעשה עקידלכש טימ ןווּורּפ טשינ ךיז לָאז
 ,עטכישעג רעשיקלָאפ רעצנַאג רעזדנוא ןופ דוסי ןיא טגיל סָאװ קיטסימ עלעסיב םעד ןופ ןעיירד
 .הנה דעו זאמ

 צא

 זיא הליהק ןעמָאנ ןטימ אשידק-הרבח יד ןפורנָא סָאד זַא ,קנַאדעג םעד ןָא רימ ןעמענ
 ךיוא זַא ,ןלעטשטסעפ ךָאד רעבָא רימ ןזומ ,טקַא רעשירָאטסיה ןוא רערענָאיצולָאװער ַא ןעוועג
 יז ןוא .הליהק עתמא ןייק ןרָאװעג טשינ ץלַא ךָאנ אשידק הרבח יד זיא טקַא ןקיזָאד םעד ךָאנ
 -נריצעד ןענעז ןילַא סעיצקנופ יד טשינ סָאװ םעט ןטושּפ םעד תמחמ ,ןרָאװעג טשינ סָאד זיא:

 רעמ ליפ זיא סע רָאנ ,עיצוטיטסניא זיא סע רעסָאװ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמיטשַאב םייב קיד
 סָאװ טסייג רעד ןוא טריפעגכרוד ןרעוו סעיצקנופ עקיזָאד יד ױזַא יו ןפוא רעד קידנרידיצעד
 טריפעגסיוא ,טגָאזעג רעִירפ ןיוש ןבָאה רימ יװ ,אשידק-הרבח יד טָאה יאדװַא .ייז טרילומיטס
 ענעפורעג-יינ יד טריפעגסיוא סעיצקנופ עכלעזַא טָאה סיוועג רָאג ןיוש ןוא סעיצקנופ-הליהקי

 רעד טלעפעג ךָאנ עיצוטיטסניא רעד טָאה הליהק עתמא ןַא ןרעו וצ ידכ םוא רעבָא ,הלהק
 ןיא סעיצוטיטסניא-רעטסעװש ערעטלע עריא טכַאמעג-סיורג טָאה סָאװ טובירטַא רעקיזָאד
 טלעפעג ריא טָאה סע :טניימ סָאד .ןברוח ןרַאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא סרעדנוזַאב ,עּפָאריײא
 קלָאפ ןופ דסוח ַא ןכַאמ טלַאטשנַא םעד ןופ לָאז סָאװ טסייג רעשיטַארקָאמעד רעקיזָאד רעד
 עשילַארָאמ סָאד ןבָאה לָאז סָאװ עיצוטיטסניא ןַא :רעטרעװ ערעדנַא טימ רעדָא ,קלָאפ ןרַאּפ
 ןעמָאנ ןיא -- םעד ךרוד ןוא רעדילגטימ עריא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ תמא ןַא ףיוא טכער:
 .בושי ןצנַאג ןופ

 יאר
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 ץוח ַא ,אשידק הרבח רעטלַא רעד ןופ ןעמונעגרעביא ,ןסייוו רימ יװ ,טָאה הליהק עיינ יד
 וליפַא שינָארכַאנַא ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו עיצַאנידרָא-לַאװ עטלעטשעגטסעפ ריא ,ןכַאז ערעדנַא

 ןגיה ןיא ןעײטרַאּפ יד, טעברַא ןייז ןיא .הליהק ַא רַאפ ךָאנ ןכש-לכמ ןוא אשידק-הרבח ַא רַאפ

 סָאװ ןזיװעגנָא יונעג רעשיפ .א .א עגעלָאק טָאה (ךובלמַאז ןקיזָאד םעד ןיא טקורדעג) "בושי
 טרעדלישעג ךיוא טָאה רע ןוא עיצַאנידרָא-לַאװ רעטלַא רעד ןופ ןרעלעפ יד ןעוועג ןענעז סע
 סָאד זיא ןטַאטלוזער עקיזָאד יד ןופ .םעטסיס-לַאװ ןטבעלעגּפָא םעד-טָא ןופ ןטַאטלוזער יד
 ,להקח-תעד ןתמא םעד טלגיּפשעגּפָא ןטלעז רעייז ןבָאה ןלַאװ יד סָאװ סָאד עטסקיטכיוװ עמַאס
 ךקָאלב-לַאװ רַאפ ןעמיטש וצ הרירב רעד רַאפ טלעטשעגקעװַא רעלייוו םעד ןבָאה ייז תמחמ
 סָאד תויה .ןעגנוריּפורג ןוא ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ רעדָא ,עשיעדיא ערעדנוזַאב רַאפ טשינ ןוא
 ןגיה ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטּפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןוא רעשַיעדיא רעד ןכָארּפשטנַא טשינ טָאה
 -לַאװ רעד ףיוא גנוטכיר רעוויטַאגענ ַא ןיא ןקריוו טזומעג אלימב סָאד טָאה שטנעמ-ןסַאמ

 "גנונעכער רענליװ .א :סקניל ףיא סטכער ןופ .1960---1957 ןרָאי יד ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ לייט ַא

 .ּב ,'לגטימ-.ורַאפ ןייטשנערעב .י ,ילגטימ-יװרַאפ רעװַָארגנעװ .י ,ילגטימ-װרַאפ שטיװָאניבַאר .ל ,רעעזרעביא

 ,רַאטערקעסָארּפ רעט2 גנַאז .י ,,לגטימ-יװרַאֿפ גרעבנעזָאר .מ ,ילגטימ-יװרַאפ ינזַאלעשז

 ,רַאטערקעס-ןטקַא ןיזיור .ד רייד

 -טימ-הליהק טנזיוט 35 ןופ זַא ,ןעשעג טּפָא זיא רַאפרעד ןוא רעדילגטימ יד ןופ גנוקילײטַאב
 גנוקילײטַאב-לַאװ ַאזַא ןוא טנזיוט 10 זיולב טקילײטַאב לָאמלייט ןלַאװ יד ןיא ךיז ןבָאה רעדילג
 ןופ ןעמָאנ ןיא טדער יז זַא ,ליפעג סָאד עיצוטיטסניא רעד ןבעג טנעקעג טשינ רעכיז טָאה
 .טפַאשרעדילגטימ רעצנַאג ריא

 -לַאװ רעטלַא רעד ןופ ןטנעמָאמ עוויטַאגענ עכעלטע ךָאנ ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע

 ןופ םעטסיס רעד זַא ,טעברַא רעטריטיצ ןייז ןיא טנָאמרעד רעשיפ .א .א עגעלָאק .עיצַאנידרָא

 רעניילק ַא טימ עטסיל ַא זַא ,וצרעד טכַארבעג לָאמטפָא טָאה ןלַאװ-טייהרעדנימ ןוא טייהרעמ

 ןָא ןביילב ןיטולחל לָאז טייהרעדנימ רעניילק ַא טימ עטסיל ערעדנַא יד ןוא ןגיז לָאז טייהרעמ

 יי רעש
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 "עג זיא סעטסיל יירד טסעמרַאפ-לַאװ ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סע ןעוו .רעדור-הליהק ןופ טייז ַא

 -הליהק יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ עטסיל עשירעגיז יד :סקָאדַארַאּפ רערעסערג ַא ךָאנ ןעש

 -רַאפ ןבָאה סָאװ סעטסיל ייווצ ערעדנַא יד ןגעקטנַא טייהרעדנימ ַא ןעוועג שיטקַאפ זיא גנוטייל

 טזומעג טָאה עיצוטיטסניא רעד ןופ רעדילגטימ בור רעד זַא ,טײטַאב טָאה סָאד ןוא טליּפש

 ןיילַא סָאד ןיא רעמָאט ."הלחנו קלח ונל ןיא; :קוסּפ ןטמירַאב םעד הליהק רעד ןגעװ ןגָאז

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ידכ ?ונייה .דנַאטשמוא ערעדנַא ןַא ןעוועג רעגרע ליפ ךָאנ רעבָא זיא ,קינייװ

 -ַאטשַאב זיא סָאװ קָאלב-לַאװ ַא ןפַאש טזומעג רע טָאה טייהרעמ יד ןרעכיזרַאפ ךיז לָאז רעגַאל

 טָאה רע ןוא .טייו רעייז ךיז ןופ ןעוװעג שיטילָאּפ ןוא שִיעדיא ןענעז עכלעוו םידדצ ןופ ןענ

 יד זַא ,רַאפעג יד בושי ןרעביא ןעגנָאהעג דימת זיא בורייּפ-לע םערָאװ ,קָאלב ַאזַא ןפַאש טזומעג

 עניילק ַא ןעיצנָא ןילּפיצסיד רעּפמעט ןוא טײקמַאזכרָאהעג רעדנילב רעייז טימ ןלָאז סעקעסוועי

 יד ןדיימרַאפ וצ ידכ .הליהק רעד ןופ םיטַאבעלַאב עלופ יד ןרעוװ ייז ןלָאז ןַאד ןוא טייהרעמי
 גנולקערבעצ-תוחוכ ןייק וצ ןזָאלרעד טרָאטעג טשינ דצ רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה רַאפעג עקיזָאד

 ןיא יו ןירַא לָאמלײט ןענעז סע רעכלעוו ןיא עיצילַאָאק-לַאװ ַא ןריניבמָאק טזומעג טָאה ןוא

 רעד ןופ לעטשפיונוצ רעשינַאכעמ ַאזַא .טכעה ַא ןוא ןַאװש ַא ,קַאר ַא :לשמ ןטמירַאב סווָאלירק

 ןפיוא טקריװעג טכעלש רעייז רע טָאה ייברעד רעבָא ,תולעמ ענייז טַאהעג טָאה עטסיל-לַאװ

 טָאה המישר?ןטַאדידנַאק רעטעוועגירטסעגפיונוצ רעטיירב ַאזַא ןיא לייוו ,רעלייוו ןכעלטינשכרוד

 ,ןעמיטש טלָאװעג טשינ שוריפב טָאה רע עכלעוו רַאפ ןעמענ עכלעזַא ןענופעג דימת רעלייוו רעד

 טשינ יוװ ייס ןלעװ ןטסינומָאק יד; זַא ,עיזוליא עקידנקַיורַאב יד טַאהעג רָאנ טָאה רע יבַא ןוא

 ןפורעגסױרַא זיא סַאָאװ טעטיוויסַאּפ ןייז ןוא ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג טשינ ןיוש רע זיא ,"ןעניוועג

 .הליהק רעד ףיוא ןטָאש ַא יװ ןלַאפעג זיא עטסיל-לַאװ רעד ךרוד ןרָאװעג

 טכַארבעג עיצילַאָאק-לַאװ ערעטיירב סָאװ ַא ןלעטשוצפיוא טייקידנעווטיונ יד טָאה הזל ץוח

 ײטרַאּפ םוש ןייק .ןטנעמָאמ ענעשטנּוװעגמוא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקָאמעד ַא ןופ ,ענעדישרַאפ

 -רעד ןוא דגנכש דצ ןופ חוכ םעד טשינ ,חוכ םענעגייא ריא טשינ ,טנעקעג טשינ טלָאמעד טָאה

 ערענעלק שיטקַאפ ַא טָאה קָאלבילַאװ םעד ןריטנָאמ םייב זַא ,ןעמוקַאב עקַאט ךיז טָאה רַאפ

 .הקזח ןופ חכ ןפיוא ךיז קידנציטש ,ןטמַא-הליהק עטסקיטכיוװ יד ךיז רַאפ טרעדָאפעג ײטרַאּפ

 טלָאװעג טשינ סעּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד ןבָאה ,ןטיבעג סעּפע ךיז טָאה ןבעל ןשידִַיי ןיא זַא

 -גייא-הקזח םעד ןיא ןטייב וצ סעּפע טוװּורּפעג טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ ןדעי ייב ןוא ןענעקרענָא

 טימ ןעמַאזוצ ,ךיז רַאפ תבש ןכַאמ וצ ןוא עיצילַאָאק יד ןזָאלרַאפ וצ טעָארדעג ייז ןבָאה ,לעטש

 .גנורעדנע זיא סע רעכלעוו ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז סָאװ ,סעּפורג עכעלטע ךָאנ

 -סיל יירד טָאה ןלַאװ-הליהק יד ייב רימ ןבָאה טלָאמעד ןוא ןעשעג לָאמטפָא עקַאט זיא סעכלעזַא

 -ךימת יד ןופ עטסיל יד (2 ;ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןופ טייהרעמ רעד ןופ עטסיל יד (1 :סעט

 ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה סָאװ סעקעסוועי ענעסָאלשעג-גנע ןוא עויסערגַא

 ךיז טָאה סע עכלעוו וצ עשַיײטרַאּפמוא ענעפורעג-ױזַא יד ןופ עטסיל יד (3 ןוא ,בושי ןיא חוכ

 טהלוועַאב ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסינויצ ענעדירפוצמוא ןייא טקינייארַאפ טּפָא

 רַאפ טַאהעג ארומ דימת טָאה ןעמ תויה .גנוטייל-הליהק רעד ןיא ןטמַא יד ןלייטרַאפ םייב יז

 -נָא םייב תורשּפ ךס ַא ףיוא ןייגנייא טזומעג ןעמ טָאה עטסיל רעשיקעסוועי רעד ןופ גיז םעד

 -עג םיעדוי אלב ,סנטשרע ןעמ טָאה םורַא ױזַא .רעגַאל ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טייקינייא יד ןטלַאה

 -ייווצ ;העּפשה רעייז ןריולרַאפ גנַאל ןיוש ןבָאה סָאװ ןעגנוטכיר ןוא סעּפורג ןטלַאהרעטנוא טזומ

 "קַאפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ןענָאזרעּפ ןלעטשניײרַא עטסיל-לַאװ רעדעי ןיא טזומעג ןעמ טָאה ,סנט

 גנולײטרעדנַאנַאפ יד ןטלַאהנָא טזומעג ןעמ טָאה ,סנטירד ;טריטנעזערּפער טשינ םענייק שיט

 םעד ןכָארּפשטנַא טשינ גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ןפוא ַאזַא ףיוא גנוטייל-הליהק רעד ןיא ןטמַא יד ןופ

 ןופ ןצענ יד ןיא טרעטנָאלּפעג רעבירעד ךיז טָאה הליהק עיינ יד .רעלייוו בור םעד ןופ ןליוו

 "כיוו םייב טרידיצעד טָאה טוטַאטס רעקיזָאד רעד גנַאל יו ןוא טוטַאטס-אשידק הרבח ןטלַא םעד

 ּפָא-טלגיּפש הליהק יד זַא ,ןטּפױהַאב טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה ,ןבעל-הליהק ןופ טנעמָאמ ןטסקיט

 רעדילגטימ עריא ןופ בור םעד ןופ ןעמָאנ ןיא עקַאט טדער יז זַא ןוא קלָאפ ןופ ןליוו םעד

 לי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 סָאװ טקַאפ רעזיולב רעד ןיוש :ןבעגוצוצ יאדכ זיא לטיּפַאק םעד טימ ןקידנערַאפ וצ ידכב
 יד ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא הליהק רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא ןטמַא יד ןופ גנולייטרַאפ יד
 ךרוד ןרָאװעג טרידיצעד טשינ זיא ןוא עיצילַאָאק-לַאװ רעד ןופ סרעריטנָאמ יד ןופ םירדח-ירדח
 -סניא-הליהק רעד ןופ טכיל םעד ףיוא ןטָאש ַא ןפרָאװעג טָאה ,ןטסַאק-םיטש םייב רעלייוו םעד
 ןוא עיטַארקָאמעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןטָאש ןקיזָאד םעד ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ןוא עיצוטיט
 -סיה רעד ךרוד ןרָאװעג טפמעקעגסיוא ןענעז סָאװ ןעגנוכיירגרעד יד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
 טייטשרַאפ ,עּפָאריײא ןיא ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק עמָאנָאטױא עשידִיי יד ןופ עיצולָאװע רעשירָאט
 -ולָאװער רעטייווצ ַא ןעמוק טזומעג עטשרע טָאה סע זַא ,טגָאזעג ןבָאה רימ סָאװרַאפ ןיוש ןעמ
 .הליהק עתמא ןַא ןרעװ עקַאט לָאז סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד ידכ ,טירש רערענָאיצ

 ,ילגטימ-יוורַאפ רעפעפ םייח :סקניל ףיוא סטכער ןופ .1960-1957 ןרָאי יד ןיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ לייט א

 ,רעעזרעביא-גנונעכער לגיּפש דוד ,ךוניחה דעװ ןופ רעציזרָאפ ןַאמקַאבַאט דוד רייד ,ילגטימייוורַאפ רעקַאט ריאמ

 .רעעזרעביא-גנונעכער ךאּפסנא .ש
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 ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג זיא הליהק ןעמָאנ ןטימ אשידק הרבח יד ןפורנָא סָאד יו טקנוּפ

 םרָאפער-ןטוטַאטס רעד ךיוא זיא ,טכַאמעגכרוד טָאה אפוג עיצוטיטסניא יד סָאװ גנולקיװטנַא רעד

 -ּכרוד טָאה עניטנעגרַא ןיא ןבעל עשידַיי סָאד סָאװ עיצולָאװע רעד ןופ ץנעװקעסנָאק ַא ןעוועג

 רעירפוצ ןעוו ןעמוקעגרָאפ טשינ לָאמנייק טלָאװ ,ןטוטַאטס עקיזָאד יד ןרעדנע סָאד .טכַאמעג
 -יינ יד ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ןשינעעשעג עקיטכיוו רעייז ייר ַא ןעמוקעגרָאפ טשינ ןטלָאװ

 .טריזילַאער עקַאט םיא ןבָאה ןוא םרָאפער ןקיזָאד םעד ןופ טייקיט

 עניילק ַא טליּפשעג ןעיײטרַאּפ יד ןבָאה קירוצ רָאי 25-20 ערעסָאװ טימ זַא ,תודע ןגָאז עלַא

 עקיזָאד יד ןריטיצ םייב קיטכיזרָאפ רעייז ןייז רעבָא ףרַאד ןעמ .בושי ןופ ןבעל םעד ןיא לָאר

 בי יו



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ױזַא טשינרָאג זיא'ס זַא ,ןעז ןעמ טעװ ןטכַארטנײרַא טוג יז לָאז ןעמ זַא לייוו ,גנולעטשטסעפ

 זיא סע עכלעוו ןוא ןיילק זיא סע ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא לָאר עכלעוו ןטסעמוצסיוא גנירג

 רעייז ץָארט סָאװ ןעגנוריּפורג עשַיעדיא עניילק ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,רימ ןסייוו שיטקַאפ .סיורג

 -ייב ןוא טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא לָאר עסיורג ַא ךָאד ייז ןליּפש טעטירַאלוּפָאּפמוא

 ןבעל ןשידִיי ןגעוו טייג סע ןעוו ,ןעמ ןעק םעד ץוח .ךס ַא ןעגנערב טנעקעג ָאד ןעמ טלָאװ ןליּפש

 רעלוּפָאּפ גונעג ןעוועג טשינ ָאד ןענעז ןעיײטרַאּפ עסיוועג זַא ,ןגָאז טשינ וליפַא ,עניטנעגרַא ןיא

 רעייז סָאװ רעבָא זיא ךַאז יד .טפַאשרעגנעהנָא-ןסַאמ עסיורג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז זַא ןוא

 ןבָאה (טעברַא רעטנָאמרעד ןייז ןיא רעשיפ .א .א רבח קיטכיר טקרעמַאב סָאד יוװ) טייצ עגנַאל ַא

 -לעוו ןיא טייקיטעט רעקיזָאד רעד רַאפ סערעטניא ןייק ןזיועגסױרַא טשינ ןעײטרַאּפ עגיה יד

 ןעײטרַאּפ ןעװעג ןענעז ייז .טריסערעטניארַאפ סיוכרוד ןעוועג זיא דַייײןסָאמ רעגיה רעד רעכ

 .ָאד" םעד טשינ ןוא "טרָאד; םעד טַאהעג ןיז ןיא רקיעב ןבָאה ןעמַארגָארּפ ערעייז סָאװ

 -טעיוװָאס םעד -- ןטסינומָאק יד לידבהל ןוא *?טרָאד, ןקידלארשי-ץרא םעד -- ןטסינויצ יד

 -עג-יױזַא יד טזָאלעגרעביא רַאפרעד ןעמ טָאה בושי ןגיה ןרַאפ טעברַא יד ."טרָאד , ןשידנעלסור

 ןבָאה ןדִיי עקיזָאד יד ןשיװצ .ןטעטימָאק יילרעלכ יד ןופ ןדַיי יד ,ןדִיי עשַיײטרַאּפמוא ענעפור

 ןבָאה ןעײטרַאּפ עגיה יד יו ױזַא -- רעמ טשינ ,ןדִיי עשַיײטרַאּפ ךיוא ןענופעג דימת רעבָא ךיז

 ,ןעמוקַאב רעבירעד ךיז טָאה ,םייה רעטלַא רעד ןיא סָאװ ןילּפיצסיד ןופ חוכ םעד טַאהעג טשינ

 ןייז ןופ תושר םעד ןיא ,ןתושר ייווצ ןיא ןעניפעג ךיז טָאה דַיי רעשַיײטרַאּפ רעד ךיוא זַא

 ןרַאפ ןייז קיטעט םייב טײקשַיײטרַאּפמוא ןופ תושר ןיא ןוא "טרָאד, ןרַאפ ןטעברַא םייב ,ײטרַאּפ

 ."ָאדא

 -רַאּפמוא ןיא טיײל-יײטרַאּפ ןופ עסַאמ רעטרינילּפיצסיד-טשינ רעד-טָא ךרוד וליפַא רעבָא

 יד םגה ןוא בושי ןיא ןבעל ןפיוא טקריוװעג ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עגיה יד ןבָאה תושר ןשַיײט

 -סיב ןוא ןטלַאהעגנָא רעבָא יז טָאה עטקעריד ןוא ענעּפָא ןייק ןעוועג טשינ זיא גנוקריוו עקיזָאד

 ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ:יײטרַאּפ .סעיצוטיטסניא עריא ןוא ןטפַאשלעזעג יד ןעוועג עיּפשמ זייווכעל

 ןרָאװעג טקישעג טשינ ןענעז ייז וליפַא ןעװ ,ןטעטימָאק עשַיײטרַאּפמוא יד טימ טעברַאעגטימ

 ,ןובשחו ןיד ןייק ןבעגּפָא טפרַאדעג טשינ ןעײטרַאּפ יד רַאפ ןבָאה ןוא ןעײטרַאּפ ערעייז ךרוד

 תואחסונ ןוא רענעט טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא טכַארבעגניײרַא טרָאפ רעבָא ייז ןבָאה

 -ײטרַאּפ רעד יירפ יוװ .עיצַאקיפילַאװק רעכעלטפַאשלעזעג רערעכעה ַא ןופ ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןייז ןופ ךָאד רע טָאה טײקשַיײטרַאּפמוא ןופ תושר םעד ןיא ןייז טלָאזעג טשינ טָאה ןשטנעמ

 סָאװ ,סעירעטירק עשייעדיא ןוא ןעגנולעטשנייא עלעיּפיצנירּפ עסיוועג ךיז טימ טכַארבעג ײטרַאּפ

 -עג דימת ןשטנעמ-ייטרַאּפ עקיזָאד יד ןבָאה ייברעד .ןקסע-םתס םעד טעטכילפרַאפ טשינ ןבָאה

 יד וצ ןעײטרַאּפ יד טרעטנענרעד ןבָאה סָאװ ןגַאלשרָאפ ןוא סעוויטַאיציניא עכלעזַא טציטש

 ןדָאב ןפיוא ןקרעמ טזָאלעג טּפיוהרעד ךיז טָאה סָאד ןוא טקריװעג ןבָאה ייז ּווװ סעיצוטיטסניא

 עלעיציפָאמוא ערעייז ךרוד ןעײטרַאּפ יד ןבָאה זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב .אשידק הרבה רעד ןוּפ

 רעקיזָאד רעד ןיא גנַאגנײרַא רעייז רַאפ ןרעיוט-אשידק-הרבח יד טנפעעג רעטיירב רעייטשרָאפ

 ןוא ןזעוולוש סָאד טקורעגסױרַא ךיז טָאה ןבעל ןגיה ןופ רעטנעצ ןיא ןעוו ןוא עיצוטיטסניא

 ּפיט ַא טלושעגסיוא טָאה טייקיטעט ןוא גרָאז עקיזָאד יד ןעוו ןוא ,ךוניח ןגעוו .גרָאז יד ללכב

 רעד ןעמוקעג אליממ זיא ,טעברַא-ןסַאמ רעקַיָאד ףיוא עיצַאטנעירָא ןַא טימ םינקסע עשַיײטרַאּפ

 ךָאנרעד זיא סע ןוא ,גנוטייל-אשידק-הרבח רעד ןיא טרָא קידנרידיצעד ַא ןעמענרַאפ ֹוצ גנַארד

 הפוקת יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה םורַא ױזַא .טרָא ןקיזָאד םעד ןגעוו טסעמרַאפ רעד ןענַאטשטנַא

 רעזדנוא ןיא לַארטנעצ ןרָאװעג זיא סָאװ עיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןעמענרעביא ןשַיײטרַאּפ ןופ

 רעד ןייז וצ עיציבמַא יד ןגירקעג רעמ לָאמַא סָאװ גנולקיװטנַא ריא ןופ גנַאג ןיא טָאה ןוא בושי

 .בושי םעניא חוכ רעקידנריזילַארטנעצ

 ןַא ןופ סולשּפָא רעד ןעוועג רעבירעד זיא ,ןדער רימ ןכלעוו ןגעוו םרָאפער-ןטוטַאטס רעד

 טיובעג .טכַאמעגכרוד טָאה בושי רעזדנוא ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד סָאװ גנולקיװטנַא

 ,זָאלמרָאפ ןוא שיטָאַאכ ,דנַאל-עיצַארגימיא ןַא ןיא ןעגנוגנידַאב יד בילוצ ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
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 עכלעוו ןשטנעמ עשַיײטרַאּפ יד ןקָארשעג טשרע םוצ ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עקיזָאד סָאד טָאה

 -רעד טשינ ידכ ,זיירק רעייז ןופ תומא תלד עלָאמש יד ןיא טרעמַאלקעג ךיז וויטקניטסניא ןבָאה

 ןגָארטעג רָאנ לַאפ ןטסעב ןיא טָאה סָאװ תונקסע ןַא ןופ סולפ ןטיירב םעד ןיא ןרעוו וצ ןעקנירט

 ןשיעדיא ןָא ,תואבג ןופ רעטקַארַאכ ַא -- לַאפ ןרעגרע ןיא ןוא רעטקַארַאכ ןשיּפָארטנַאליפ ַא

 ןיילַא ןבעל סָאד רעבָא זיא הגרדהב .ןּפיצנירּפ ןופ ןטָאברַאפ עקידנרימרָאנ יד ןָא ןוא טנָאזירָאה

 ןײרַא ןענעז סעיגָאלָאעדיא יד ןופ רעטיהּפָא יד ןוא ןפמַאק עשיגָאלָאעדיא ןופ לבריוועג ןיא ןיירַא

 ןבָאה ןעײטרַאּפ יד סָאװ זיירק רעטנכייצעגנָא רעד .ןבעל ןכרוד ענעפַאשעג סעיצוטיטסניא יד ןיא

 זייווכעלסיב זיא ,ןבָאה טשינ הטילש ןייק ייז ףיוא לָאז תונקסע עטלַא יד ידכ ,ךיז םורַא טכַאמעג

 עשיגָאלָאעדיא יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה עסַאמ יד יו סָאמ רעד ןיא ןוא ןרָאװעג ןכָארבעגפיוא

 ,לקיב .ש רייד :סקניל ףיוא סטכער ןופ .(1961) לארשייתנידמ ןופ רָאי-הװצמ רב םעד דובכל גנורעייפ יד
 ,רומרב .י ,קינָאה .מ ,ירורד .י ,רדיבא ףסוי יבמַא-לארשי ,ןיײשנעמַאק .ט רייד

 ,ָאד ןבָאה טקריוועג .ןסַאמ יד ןייג ןגעקטנַא ןעמונעג ןעגנוטכיר עקיזָאד יד ןבָאה ,ןעגנוטכיר

 ,בוושי רעזדנוא ץוחמ ןבעל ןשידִיי ןיא ןשינעעשעג עלַאטנעדעצסנַארט יד לכ-סדוק ,ךיז טייטשרַאּפ

 ,עקַאט רימ ןעעז רַאפרעד ןוא "ָאד, םעד וצ טכַאמעג רעטנענ ךס ַא "טרָאד, םעד ןבָאה עכלעוו

 ךיז טלַאפ ןבעל-רוביצ ןגיה ןיא סיפ עדייב טימ ןיירַא ןעייג ןעײטרַאּפ יד ןעוו טנעמָאמ רעד זַא

 -ּפָא ןָא ךיז ןבייה ,לארשי-ץרא ןיא רעטעּפש ןוא עּפָאריײא ןיא טרָאד ןעוו טנעמָאמ ןטימ ףיונוצ

 טרעטנענרעד ןוא סַאג עשידִיי עטיירב יד טּפַאכרַאפ ךליהּפָא רעייז סָאװ ןשינעעשעג ןליּפשוצ

 .ןקידייטרַאפ ןעײטרַאּפ יד סָאװ סעיגָאלָאעדיא יד וצ סַאג עקיזָאד יד

 יד אקווד סָאװ טקַאפ רעד רעבָא זיא עיצולָאװע רעקיזָאד רעד ןיא עטסקידריווקרעמ סָאד

 -יירב רעד טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנוצ ַא ןופ ןטיהעגסיוא הליחתכל ךיז ןבָאה עכלעוו ןעײטרַאּפ

 גע
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 ןלָאז ןסַאמ ערעטיירב סָאװ זַא ,וצרעד ןסיוטש סָאװ עקיזָאד יד רעטעּפש ןרעװ ,עסַאמ רעט

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטנעמָאמ עקידנרידיצעד יד ןיא טרָאװ רעייז ןגָאז ןוא ןעמענלײטנָא

 -עג רערעלופ סָאװ ַא ןיא ןרעװו וצ טריסערעטניארַאפ ןָא ןבייה ןטַארקָאטסירַא עשיעדיא יד

 -גייא ןשיגָאלָאעדיא רעייז ןופ קורדסיוא ןַא סָאד זיא לייט םוצ .עיטַארקָאמעד רעכעלטּפַאשלעז

 ןעײטרַאּפ יד ןשיװצ טסעמרַאפ ןכעלרעניא םעד תמחמ סָאד ךיז טמענ לייט םוצ ןוא לעטש

 ןיש טרעוװ ןוא ןעמרָאפ עקידתושממ רעמ ךס ַא טציא ןיוש טגָארט סָאװ טסעמרַאפ ַא ,אפוג

 םזינַאכעמ ןשיטקַארּפ םעד ךרוד רָאנ ,סעיסוקסיד עשיטערָאעט ךרוד זיולב טרידיצעד טשינ

 עטלַא יד ןטייב ףרַאד ןעמ זַא ,קנַאדעג רעד ןָא ךעלעמַאּפ טפייר םורַא ױזַא .טקַא-לַאװ ןופ

 -יירב רעד לומיטס ןייק טשינ טיג עיצַאנידרָא-לַאװ רעייז סָאװ אשידק הרבח רעד ןופ ןטוטַאטס

 רימ סָאװ תוביס יד תמחמ ,ןלַאװ עכעלרעי-רָאי יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טפַאשרעדילגטימ רעט

 -רָאפסנַארט ןיוש זיא אשידק הרבח עטלַא יד ןעוו טלָאמעד עקַאט ןוא .טנָאמרעד רעירפ ןבָאה

 טכורפ ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ןוא קיטייצ קנַאדעג רעקיזָאד רעד טרעװ הליהק ַא ןיא טרימ

 .טעטילַאער רעד ןופ
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 -ןטוטַאטס רעד זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה ןעגנורעטש עקידנסיורד ןוא עטסקינייװעניא

 ןרָאװעג טלייוװעג זיא סָאװ גנוטלַאװרַאפ רעד ךרוד טשרע ןרעוװו טקיטעטשַאב לָאז םרָאפער

 ןטיירגוצוצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ עיסימָאק רעד ןיא סאירטו אלקש יד .1955 רָאי ןיא

 ןגיוצרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא גנַאל שּפיה טרעיודעג ןבָאה ,ןטוטַאטס עיינ יד ןופ טקעיָארּפ םעד

 טנורג ַא טַאהעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד ןשיווצ ןשינעגניד עכעלרעניא תמחמ

 -הקזח ןטלַא םעד וצ ןכַאמ ףוס ַא טעװ ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ ןריפנייא סָאד זַא ,ןבָאה וצ ארומ

 טלָאמעד רעבָא ךיז טָאה קילג םוצ .ןרָאװעג טקיטסניגַאב טציא זיב ןענעז ייז ןכלעוו ןופ םעטסיס

 ןיא ןעניפעג ןיוש ,סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו עריא ןיא ןוא טייהרעמ ריא ןיא ,גנוטייל-הליהק יד

 טשינ ןענעז סָאװ יד וליפַא סָאװ הלעמ יד טַאהעג טָאה סָאד ןוא רעיײטשרָאפ-יײטרַאּפ ןופ טנעה יד

 -סױרַא םיא ןגעק טנעקעג טשינ ךיוא ןבָאה ,םעטסיס-לַאװ םעיינ םעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג

 ןּפעלשּפָא ןינע םעד טנעקעג רָאנ סנטסכעה ןבָאה ייז ןוא םימעט עלעיּפיצנירּפ תמחמ ןטערט

 -ףוס ןענעז ןטוטַאטס עיינ יד זַא ,ןעשעג זיא םורַא ױזַא .םויה-רדס ןופ ןעמענּפָארַא טשינ רעבָא

 -ַאב ןענעז ייז ןעוו ןוא טכַאמ רעשהכולמ רעד ןקיטעטשַאב וצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא ףוס-לכ

 .ןבעל ןיא ןריפניירַא ןוא ןענעכער ןעמענ טזומעג ייז טימ ךיז ןעמ טָאה ןרָאװעג טקיטעטש

 -עגנייא ןבָאה ייז סָאװ סָאד זיולב טשינ ןטוטַאטס עיינ יד ןופ עוויטיזָאּפ סָאד זיא סיוועג

 ןטוטַאטס עיינ יד ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ ,לשמל ,גונעג זיא'ס .עיצַאנידרָא-לַאװ עיינ ַא טריפ

 הליהק רעד ןופ טכער סָאד טנעקרענָא דנַאל ןופ גנוריגער יד ןכלעוו ךרוד טקנוּפ ַא ךיז טניפעג

 ןוא םוטנדִייײ-טלעװ ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד טימ ,בושי ןופ ןעמָאנ ןיא ,גנודניברַאפ ןיא ןייטש וצ

 עלעמרָאפ ַאזַא קיטכיוו יו ןייטשרַאפ וצ ידכ ,לארשי-תנידמ תבוטל טעברַא-ספליה ןָאט וצ

 ןוא עיצוטיטסניא רעלַארטנעצ רעקיזָאד רעד רַאפ זיא ןצנַאטסניא-טכַאמ יד דצמ גנונעקרענָא

 ןעמ .טעטיוװיטקעלָאק רעצנַאג רעזדנוא רַאפ ןטיידַאב טכער עטריטנַארַאג עכלעזַא סָאװ ךיוא

 ףיוא ןגייצוצרעביא ךיז ידכ ,ןטקנוּפ עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ןענָאמרעד טפרַאדעג רשפא ָאד טלָאװ

 טכיירגרעד ,ןפוא ןשירַאלעצנַאק טעמכ ,ןליטש ַא ףיא זיא ןטוטַאטס עיינ עקיזָאד יד טימ לפיוו

 יד ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רעפמעק-עיצַאּפיצנַאמע עשידִיי תורוד ןכלעוו רַאפ סָאד ןרָאװעג

 -ןטוטַאטס יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב עיינ יד טימ םכסה ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעדנעל-סייה עטלַא

 םענעי ןופ גנוקיטעטשַאב יד טכַאמ רעד ייב ןכוז טנעקעג טשינ ןוא טכוזעג טשינ רעריטקעיָארּפ

 -עג יד :טניימ סָאד ,חכ ןסיורג רעייז ןבעגעג עּפָאריײא-חרזמ ןיא תוליהק יד טָאה סָאװ ץעזעג

 סָאנעוב יד טָאה לַאּפ םעד ןיא .הליהק רעד ןיא דיחי ןשידִיי ןדעי ןופ טיײקירעהעגנָא ענעגנּווװצ

 ןבָאה סע סָאװ עיצַאּפיצנַאמע רצד רַאפ זײרּפ ןקיבלעז םעד ןלָאצ טזומעג הליהק רעסערייא

 יז יי אר
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 "טקוקעג טשינ רעבָא .ןטייצ עיינ יד ןיא ןוא טלעװ רעיינ רעד ןיא תוליהק עשידִיי עלַא טלָאצעג

 ןרַאפ עימָאנָאטײױא עטסטיירב יד טכעלצעזעגרַאפ טרָאפ טוטַאטס רעיינ רעד טָאה םעד ףיוא

 רעשידַיי רעסיורג רעד סָאװ סָאד טריזילַאגעל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טָאה ןוא ןבעל ןשידִיי

 ַא יו טכעלקריוורַאפ ןעז וצ טמולחעג טָאה ,ד"יה ,ווָאנבוד ןועמש רעקנעד ןוא רעקירָאטסיה

 .קלָאפ-טלעוו ןשידִיי ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד רַאפ גנידַאברָאפ

 קרַאטש ױזַא טשינ רעבָא ךיז ןבָאה םעטסיס-הליהק םעיינ םעד ןופ ןטייז עוויטיזָאּפ עלַא יד

 ןעמ טָאה םעטסיס-לַאװ םעיינ םעד ןיא .םעטסיס-לַאװ רעינ רעד יװ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג

 -רַאפ ןיא סױרַא ןענעז לָאמניא טימ .ןטוטַאטס יד ןופ ערענָאיצולָאװער סָאד ןעזרעד שוחב

 -םיטש םוצ טריזיליבָאמ עקַאט ןבָאה סעטסיל-לַאװ 10 עקיזָאד יד ןוא סעטסיל-לַאװ 10 טסעמ

 .ַארלּפָא; לַאז ןיא ןעמוקעגרָאפ .1962 רָאי ןיא תואמצעה-םוי ןופ גנורעייפ-הליהק יִד

 רעד טרעהעגפיוא טָאה סע .עיזַאטנַאפ ַא ןעוועג טציא זיב זיא סָאװ טפַאשרעליײיוו ַאזַא ןטסַאק

 םסעיצַאניבמָאק-םירדח-ירדח ןופ קיטקַארּפ יד טרעהעגפיוא טָאה סע .סעיצילַאָאק ןופ םעטסיס

 -ופ טּפשמ םוצ טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ יד .ןטמַא-הליהק יד ןופ גנולייטרַאפ רעד ןגעוו

 "עג ןבָאה עכלעוו עשַיײטרַאּפמוא יד ;ןכַאז עקידנשַארעביא ןעשעג ןענעז ןַאד ןוא רעלייוו םענ

 .ןעגנַאגרעד טשינ ןלַאװ יד וצ וליפַא ןענעז בושי םענופ חוכ רעטסערג רעד ןענעז ייז זַא ןטלַאה

 ןלַאװ יד טָא ךרוד ןבָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ םיתוכז טימ ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ עסיוועג

 יד רעבָא .הקזח ףיוא טכער םעד טימ ןוא עירָאלג רעקילָאמַא רעד טימ ןענעגעזעג ךיז טזומעג

 ךענעז ייז זַא ,טהנעטעג דימת ןבָאה עכלעוו ןטסינומָאק יד טַאהעג ייברעד ןבָאה הלּפמ עטסערג

 ןבָאה ,ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ עטשרע יד ייב ,ָאד .בושי םענופ לטירד ַא רָאנ שרעדנַא טשינ

 לא יש
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 רעד ןיא ןײרַא גנַאל ןיוש זיא סָאװ ײטרַאּפ ַא יו ןזיװעגסױרַא ,גנוניוטש סנעמעלַא וצ ,ךיז ייז

 -עג רעזדנוא ןיא לָאר םוש ןייק רעמ טשינ טליּפש ןוא עיצַאדיװקיל רענעגייא ריא ןופ עזַאּפ

 טַאה גתקעלּפטנַא עכעלטנפע עקיזָאד יד זַא ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד בגא-ךרד .טּפַאשלעז

 ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טציא ןיב ךיז ןבָאה יז בוא ןסירָאװ ,הער עטסערג יד ןָאטעג ןטסינומָאק יד

 רעד ןענעז ייז זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ רעויטסעגוס רעייז ןופ חכ ןטימ ןעוועג סע זיא בושי רעזדנוא

 -יינ יד ןופ ךמס ןפיוא ןלַאו עלענָאיצרָאּפָארּפ עטשרע יד .טפַאשלעזעג רעד ןיא חוכ-טּפיוה

 טעקַאנ ךעבענ ןענעז ןצנירּפ ןוא ןגינעק ךס ַא זַא ,ןזיװַאב ,ןכב ,ןבָאה ןטוטַאטס עטרימרָאפער

 םוצ טָאה טייקטעקַאנ רעטקעלּפטנַא רעייז ןיא ןעז טשינ ייז לָאז ןעמ זַא ,ארומ יד עקַאט ןוא

 -יר טשינ רעמ ןלַאו עקידנעמוק יד תעב ןלָאז ייז זַא ,סעקעסוועי יד ףיוא טקריוועג ןטסרעמ

 .עטסיל-ןטַאדידנַאק ענעגייא ןייק ןלעטשסױרַא טשינ ןוא ןריקיז

 -רעד וצ יאדכ זיא'ס לייוו ,ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס ָאד טרעוו טנעמָאמ רעקיזָאד רעד

 זָאכיסּפ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד רַאפ ארומ יד זַא ,ןענָאמ

 ןוא םיגיהנמ עכלעזַא ןעוועג .םרָאפער-ןטוטַאטס םעד ןגעק וויטָאמ ַא יװ טנידעג עקינייא טָאה

 טייהרפעמ ןטלַא םעד ןופ ןטערטּפָא םייב זַא ,ןקָארשעג ןבָאה סָאװ רעגָאזטרָאװ עשיטסילַאנרושז

 ,םעטסיס-לַאװ ןלענָאיצרָאּפָארּפ םעיינ םעד ןריציטקַארּפ םייב ןוא םעטסיס-טייהרעדנימ ןוא

 ןבעג םורַא ױזַא ייז ןוא רעייטשרָאפ עשיטסינומָאק יד רַאפ ןרעיוט-הליהק יד ןענעפע ןעמ טעװ

 רעבָא ךיז טָאה דחּפ רעד .קינייװעניא ןופ טעברַא עוויטקורטסעד רעייז ןָאט וצ טייקכעלגעמ יד

 ,טקינייאעג ןעײטרַאּפ עלַא ךיז ןבָאה טרּפ םעד ןיא םירָאװ ,טעדנירגַאבמוא רַאפ ןזיװעגסױרַא

 וצ געוו רעד דלַאביװ ןוא גנוטייל-הליהק רעד ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ןטסינומָאק יד רָאט ןעמ זַא

 ביוא ןרַא טנעקעג טשינ ןיוש םענייק טָאה ,ןרָאװעג טכַאמרַאּפ ייז רַאפ זיא גנוטייל-הליהק רעד

 טָאה ןיז ןסיוועג ַא ןיא .טַאר-הליהק םעד ןיא עיציזָאּפָא עשירעלמוט ַא יװ ןביילב ןלעוו ייז

 ערעייז לייו ,בושי רעזדנוא ןיא געװ ּפָארַא-גרַאב ןקידרעטייו רעייז טנכייצעגנָא ךיוא סָאד

 ןוא טרעפטנערַאפמוא ןבילבעג טשינ ןענעז טַאר-הליהק ןפיוא ןעגנוטערטסױרַא עשיגָאגַאמעד

 ערעייז זַא ,וצרעד טכַארבעג טַאטלוזער ןיא טָאה ןפוא ןכעלטנפע ַאזַא ףיוא ייז ןריקסַאמעד סָאד

 ןעלסײרטּפָא רעכיג סָאװ ייז ןופ ךיז ןלָאז רעפיולכָאנ

 "רצוו זיא רעוו; עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע םעד ןבעגעג ןבָאה ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ יד

 ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןעשזדנָאלב טרעהעגפיוא טרּפ םעד ןיא טָאה ןעמ .בושי רעזדנוא ןיא

 ַא טריזיליבָאמ ךיוא ןבָאה ןלַאװ עקיזָאד יד .ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןופ עיצרעניא רעד טימ ןבעל

 ןיא טלעטשעגקעװַא עיצוטיטסניא-הליהק יד ןבָאה ייז ןוא עיגרענע עכעלטפַאשלעזעג עסיורג

 -טסּוװַאב סָאד ןגירקעג טקַא םעד-טָא ךרוד ןבָאה ןדִיי רעטנזיוט .סערעטניא-ןסַאמ ןופ רעטנעצ

 -רעד ןבָאה ןדִיי רעטנזיוט .לביטש-םיתמ ןייק טשינ ןוא הליהק ַא עקַאט זיא הליהק יד זַא ,ןייז

 -ָאד רעד ןיא רעייטשרָאפ ערעייז ןייז ןלָאז סע רעוװ טרָאװ רעייז ןגָאז וצ קשח ןגירקעג רַאפ

 -קניוו עכלעזַא ןיא ןעגנירדניירַא ןבױהעגנָא טָאה ןייזטסּווװַאב-הליהק רעד .עיצוטיטסניא רעקיז

 .גנלעטשרָאפ עטלּפענרַאפ ץנַאג-ַא טַאהעג רעִירפ טלַאטשנַא ןקיזָאד םעד ןגעוו טָאה ןעמ ּוװ ןעל

 .ליפעג עטקיטכערַאב סָאד :טלעפעג הליהק רעד טציא זיב טָאה סָאװ סָאד ןעמוקעג זיא'ס ןוא

 .בושי ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא רעדילגטימ עריא ןופ ןעמָאנ ןיא טדער יז זַא

 -עז ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ עטריפעגכרוד לָאמ ייווצ עקיטציא:-זיב יד זַא ,ןגָאז סָאד ליו

 ּ?טסיײג ןשיטַארקָאמעד ןוא גנוכיירגרעד רעשיטַארקָאמעד ןופ ץיּפש רעטסכעה רעד ןיוש ןענ

 ןלַאװ יד ןיא זַא ,ןבערטש לכ-םדוק ףרַאד ןעמ .קיטכיר טשינ ןעוועג טלָאװ גנוטּפױהַאב ַאזַא

 ןלַאװ יד ןיא עטקילײטַאב רעמ סָאװ .רעדילגטימ לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ ןקילײטַאב ךיז ןלָאז

 סע טעװ ןמיס רעמ ץלַא ןוא להקה-תעד ןופ לגיּפש רעד ןייז טעװ רעטלוב ןוא רערָאלק ץלַא

 ךיוא ךיז ןעק ןעמ .סערעטניא ןכעלטפַאשלעזעג-שידִיי ןופ רעטנעצ רעד זיא הליהק יד זַא ןייז

 ןטיהּפָא רעפייא רעמ טימ ןלָאז ןלַאװ יד וצ סעטסיל טימ ןעייג סָאװ ןעיײטרַאּפ יד זַא ,ןשטניוו

 -קַאט ןייק ףיוא ןייגנייא טשינ טונימ רעסייה רעד ףיוא ןוא םינּפ-ףוצרּפ ןשיגָאלָאעדיא רעייז

 עי
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 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןיא זַא ,רעדעי סייוו סיוועג .ןטסַאק-םיטש בילוצ תורשּפ עשיט

 ןייז דימת טשינ ןעמ ןעק ,רהה תא ןידה בוקי םעד ייב ןטלַאה קידנעטש טשינ ךיז ןעמ ןעק

 ףיוא ןייגנייא לָאמ טפָא זומ ןעמ ןוא טנעצָארּפ טרעדנוה עלַא ףיוא ןטלַאהעגסיױא לעיּפיצנירּפ

 ענייא זיא הרשּפ זַא ,לעמיז גרָאעג גָאלָאיצָאס רעשטייד רעד טלַאה טסיזמוא טשינ ןוא .תורשּפ

 געוו רעד זַא ןסייוו עלַא רעבָא .ןבעלנעמַאזוצ ןכעלשטנעמ ןיא ןעגנודניפרעד עטסערג יד ןופ

 ,רערַאבנױל טשינ ַא ךיוא רע זיא לכה-ךס ןטצעל ןיא ןוא רעקישטילג ַא רעייז זיא הרשּפ ןופ

 זיא ןעײטרַאּפ ןוא ןטעטימָאק-םינקסע עכעלרעגריב עסיוועג ןופ גנַאגּפָארַא-גרַאב רעד םירָאװ

 ףַאמזַאלג והיתמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עכעלטנגוי עּפורג ַא ךרוד טריפעגסיוא ץנעט-לארשי
 .הליהק רעד ךרוד טנדרָאעגניײא ,ַארעּפָא, לַאז ןיא גנורעייפ-תואמצע רעד ףיוא

 ןייק ףיוא טריזַאב טשינ ךיז טָאה קיטילָאּפ רעייז סָאװ םעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא יו ןעמוקעג ךָאד
 יד טריטקיד ןבָאה עכלעוו ,ןסערעטניא עלַאטנעמָאמ ףיוא טריזַאב ךיז טָאה רָאנ ,ןּפיצנירּפ םוש
 םעד ןעקנעדעג ןלעװ ןעיײטרַאּפ יד ןעוו זַא ,רימ ןגָאז רעבירעד .תורשּפ עטסשילרעטסיוא עמַאס
 ןלעװ ייז ןוא ןציז ייז רעכלעוו ףיוא גייווצ יד ןגעזרעטנוא טשינ רעכיז ייז ןלעװ ,תמא ןקיזָאד
 .סערעטניא םענעגייא רעייז ןיא ןרעפיטרַאפ רעמ ךָאנ בושי רעזדנוא ןיא עיטַארקָאמעד יד
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 ןטיבעג סָאװ קינייו םינפל ךיז טָאה הליהק ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא אשידק הרבח יד ןעוו

 לקיטש ַא ןייגכרוד טזומעג טָאה סע ןוא עיצוטיטסניא רעד םורַא ןוא עיצוטיטסניא רעד ןיא

 יאן יענע
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 רעשירָאטסיה רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןרעו קידװעעזנָא ןלָאז סע ידכ ,טייצ

 ךָאנ ,טערקנָאק ןוא ,םרָאפער-ןטוטַאטס םעד ךָאנ ןעשעג רעבָא סָאד זיא שרעדנַא .גנורעדנע

 ןטױל טקַא-לַאװ רעטשרע רעד לפיוו ףיוא .םעטסיסילַאװ םעיינ םעד טול ןלַאװ עטשרע יד

 סע זַא ,ןזיועג שממ-לעוּפב טָאה ןוא בושי םעד טרעדורעגפיוא טָאה םעטסיס ןלענָאיצרָאּפָארּפ

 טָאה ליפיוזַא ףיוא ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא יוניש רעקיטכיוו ַא ןעשעג זיא

 ,רעדור םעד ןעמענרעביא ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא דלַאב ,גנוטייל-הליהק עטלייוועג יינ יד

 -יטקַא-הליהק רעד ןבעגעג ןוא טייקיטעט-הליהק רעד ןופ ןדָאטעמ יד טריזינָאיצולָאװער שממ

 רשי | ר ןידזכ . ופ .ראי 0 "
 סערייא סאנעזבי פ ליה

 לארשי ןייק עזייר ַא ףיוא טקישעג ןרעװ רעדניק-הװצמ רב ייוװצ

 טשינ ןיוש רעקיטּפעקס רעד וליפַא טָאה ָאד .רעטקַארַאכ םעיינ ַא ןוא גנודנעוו עיינ ַא טעטיוז

 -ייא ןדעי רַאפ םירָאװ ,רעיילש ןרעדנַא ןַא ןיא רָאנ עטנעי עקיבלעז יד זיא'ס זַא ,ןגָאז טנעקעג

 רעתמא ןַא ןופ ןגעוו יד ףיוא ,ןגעוו עיינ ףיוא ףױרַא זיא הליהק יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא םענ

 | .הליהק

 םענעי ןיא ןבירשעג ןבָאה ןטסילַאנרושז עכעלטרָאװטנַארַאפ סָאװ סָאד טציא ןעמ טנעייל

 עטשרע יד ןופ דוסי ןפיוא גנוטלַאװרַאפ עיינ יד טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו טנעמָאמ

 סעּפע .טכַאמעג טָאה גנורעדנע עקיזָאד יד םשוד ַא רַאפ סָאװ ןעמ טעז ,ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ

 רעיינ ַא .ןינב-הליהק ןיא ןליפ ןעמונעג ךיז טָאה ערעפסָאמטַא עכעלטפַאשלעזעג עיינ ץנַאג ַא

 "יטסניא-הליהק רעד וצ עקידנעייטש-טנעָאנ עלַא יד טּפַאכרַאפ טָאה טעטיוויטקַא ןופ טעּפמיא

 טכַארבעג טָאה גָאט רעדעי .ןזיירק ערעטייוו יד ןיא ךיוא ןבעגעגרעביא ךיז טָאה ןוא עיצוט

 "רעד טָאה ןעמ :עטסקיטכיוװ סָאד ןוא .ןסולשַאב עיינ ןוא ןטסעמרַאפ עיינ ,סעוויטַאיציניא עיינ

 רעד זיולב טשינ טייטש ןסולשַאב ןוא ןטסעמרַאפ ,סעוויטַאיציניא עלַא יד רעטניה זַא ,טליפ

 רָאנ ,דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ םענעי רעדָא ,םעד דצמ טעטיױויטקַא טימ ןזיײװּוצסױרַא ךיז ןליוז

 "רעד ןטייקכעלגעמ ןגירקעג טציא טָאה סָאװ ליצ רעטמולחעגסיוא ןַא ייז רעטניה טייטש סצ
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 ?ף(עידִיי ןרַאפ סעבַאגפיוא עריא ןוא הליהק רעשידו ַא ןופ עיזיוו עשישדיא "ד .ןרצוו וצ טכיירג

 יד ןוא הכלה עטערקנָאק ןרָאװעג ןענעז הדגא תניחבב זילב ןעוועג טציא זיב ןענעז סָאװ ןבעל

 ?סָאװ יד ייס ,רעגָאזטרָאװ עשימייה ערעזדנוא ייס טָאה הכלה רעקיזָאד רעד ןופ גנוכעלקריוורַאפ

 ,הדגא ערַאדנעגעל קיטש  ַא יװ ןעזעגסיוא ,דנַאלסיוא ןופ ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז

 רָאי ןופ גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעיײנ רעד ןופ טירש עטשרע יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 ץכלעוו תוחנה עשיגָאלָאעדיא ענעי ןכעלקריוורַאפ ןעמונעג קירעפייא טָאה יז סָאװ סָאד זיא 7

 טכיל ןיא תויה .תונלטב עליוה יװ ןרָאװעג טכַארטַאב םינקסע עשיטקַארּפ עסיוועג ךרוד ןענעז

 רעקידרעטייוו רעד רַאפ רָאטקַאפ רעקיגנַארטשרע ןַא עיטַארקָאמעד זיא תוחנה עקיזָאד יד ןופ

 ,הװצמ-רב ןרָאװעג ןענעז סָאװ רעדניק יד ןעמָאלּפיד טלייטרַאפ ןַאמדירפ רזעילא רַאטערקעס-לַארענעג
 .1961 רָאי ,לארשי-תנידמ טימ ןעמַאזוצ

 סָאװ ןעײטרַאּפ עלַא זַא ,ּפיצנירּפ רעד טריפעגכרוד לכ-םדוק טרעװ ,גנוטייל רעד ןופ טעברַא

 :העּפשה רעייז ןוא טרָא רעייז ןבָאה ןלָאז ,ןטסינומָאק יד ץוח ַא ,ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג ןענעז

 ךיז לָאז דצ ןייא ידכ טשינ רעבָא ,עיצילַאָאק ַא עקַאט זיא סָאד .גנוריפ-הליהק רעיינ רעד ןיא

 -סניא רעד ןופ גנוריפ רעד ןיא טקילײטַאב ןייז ןלָאז םידדצ עלַא ידכ רָאנ ,טייהרעמ ַא ןפַאש

 ַא ףיוא ןגױצעגנײרַא הליהק רעד ןופ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ עלַא ןרעוװ ייברעד .עיצוטיט

 -כרוד סיוא טמוק הליהק רעד סָאװ סעיצקנופ ײלרעלַא יד ןופ סעצָארּפ םעד ןיא ןפוא ןטקעריד

 -עד ענענַאטשטנַא-יינ יד ןופ ןוא עטלַא יד ןופ טפַאשרעריפנָא יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ,ןריפוצ

 -קַאפ טיײדַאב סָאד ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילגטימ יד ןבעגעגרעביא טרעוו ןטנעמַאטרַאּפ

 -רַאפ רעד ןיא עיצקנופ עטמיטשַאב ַא רעייטשרָאפ ריא ךרוד טָאה ײטרַאּפ עדעי זַא ,שיט

 ,הליהק רעד ןופ טעטיוויטקַא רעטגייווצ

 =טַאר-הליהק ןופ ןעגנוציז עכעלטנפע עטשרע יד ןעוועג ןענעז קורדנייא רעייז ןיא סיורג
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 יד טנָאמרעד ,עּפָארײא-חרזמ ןופ םעגעמוקעג םעד ,דִיי רעסעריײא-סַאגעוב םעד ןבָאה סָאװ
 רעד .םייה רעטלַא רעד ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ןטייצ עטסעב
 -ָאמַא יד ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ןוא דילגטימ ןרַאפ סערעטניא ןופ טרָא סָאד טרעוו לַאז-הליהק
 -סיטַאס טימ רע זומ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ עניײמעגלַא ענעפורעג-ױזַא עשינָארכַאנַא עקיל
 -עב רָאנ טשינ זיא בושי רעזדנוא ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד זַא ,ןלעטשטסעפ עיצקַאּפ
 -ָאלָאעדיא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו טַאר-הליהק ןופ ןעגנוציז יד .ןרָאװעג רענעש ךיוא רָאנ ,רעס
 קיטייצכיילג רעבָא ןטַאבעד עכעלטפַאשלעזעג ,עלעיּפיצנירּפ ןיא ,סעיסוקסיד עשיטילָאּפ-שיג
 ןגירק טסיזמוא טשינ .ןפוא ןשיטַארקָאמעד ַא ףיוא טריפעגכרוד ןסולשַאב עשיטקַארּפ יד ןרעוו

 : | | ןֹוּפ ר 5 ' ארשי תנידמ = :

 ,,םערייא סאנעוב א מי 5:

 ןרָאדַאסבמַא:לארשי יד ןופ לײטנָא ןטימ ,תואמצעה-םוי ןיא רעדניק-הװצמ רב יד דובכל גנורעייפ יד

 ,יבכרה קחצי ןוא רדיבא ףסוי

 וליפַא ."בושי רעזדנוא ןופ טנעמַאלרַאּפ רעשידַיי רעד, ןעגנונעכייצַאב יד טַאר ןופ ןעגנוציז יד

 רעד ןוא טנעמַאלרַאּפ ַא ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא לַאז םענופ גנוטַאטשסױא רעכעלרעסיוא רעד ןיא
 עקיזָאד יד עכלעוו טימ ןדָאטעמ יד ןיא ןוא טסייג םעד ןיא ןַארַאפ סיוועג זיא םזירַאטנעמַאלרַאּפ
 ,טריפעג ןרעוו תופיסא

 םיא סָאװ טרָא סָאד ןעמענרַאפ וצ ןזיוװַאב טשינ טַאר-הליהק רעד טָאה ןרעױדַאב םוצ
 טייצ רעד טימ ןעגנוציז עטשרע ענייז ןופ ץנַאלג רעד זיא רַאפרעד ןוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא
 ןטימ טניימעג טוג רעכיז ןבָאה ןטוטַאטס עיינ יד ןופ רעריטקעיָארּפ יד .ןרָאװעג טלקנוטרַאפ
 ןוא סעיצקנופ ענייז טנכייצעגנָא יונעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז .הליהק רעד ןופ טַאר םעד ןפַאש

 רימָאל ןוא .טלַאהניא ןטערקנָאק רעמ ןבָאה ןלָאז ןעגנוציז ענייז זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טשינ
 -ָאמרַאה טעברַא הליהק רעד ןופ טכַאמ עוויטוקעזקע יד סָאװ טקַאפ רעד אקווד זַא ,ןבעגוצ ָאד
 -לוסנָאק םעד ןופ טײקוויטקַארטַא יד וצ טמענ טנעמָאמ רעד אקווד ,שיטַארקָאמעד ןוא שינ
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 ןייז ףרַאד טַאר-הליהק רעד זַא ,טשינ רימ ןעניימ יאדװַא .טַאר םעד -- ןַאגרָא-הליהק ןוויט

 רימ ןוא הקולחמ לסיב ַא ביל ןבָאה סָאװ רעיושוצ עקירעגיינ רַאפ לקַאטקעּפס-רעטַאעט ַא

 -טימ עריא ןגרָאזַאב וצ זיא הליהק רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ עבַאגפיוא יד זַא ,טשינרָאג ןטלַאה

 סע זַא ,רָאלק ךיוא זיא טייז רעטייוצ רעד ןופ רעבָא ,ןעגנולעטשרָאפ-עיציזָאּפָא טימ רעדילג

 ןרעלוקַאטקעּפס ןופ טשינ אקווד ןוא ,טַאר-הליהק םעד רַאפ ןבַאגפיוא ןרעוו ןעניפעג ןענעק

 תבוטל ןוא הליהק רעד תבוטל טלַאהניא ןוא ןבעל ןבעג ץנַאטסניא רעקיזָאד רעד ןלָאז סָאװ ,ןימ

 .בושי םעניא ןייז ךעלטפַאשלעזעג רעזדנוא

 .לארשי ןייק עזייר יד ןענוװעג ןבָאה סָאװ רעדניק-הװצמ רב יד טימ הליהק רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד
 ,ןַאמדירפ .א ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,עדיבא .מ ,ּפָאקָארג .א ,יקסוָאקַאלוק .ד :סקניל ףיוא טכער ןופ

 ,לרוגב הכוז יד ,רעדניק ייוצ יד ןעייטש סע .,,קינָאה ,מ ,לקיב .ש רייד

 עלענָאיצרָאּפָארּפ עטשרע יד ךָאנ הליהק רעד ןופ טסייג םעיינ םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -הליהק רעד ןופ ןעגנוציז עכעלטנפע יד ןופ גנוריפכרוד יד ןוא סולשַאב רעד ןעוועג זיא ןלַאװ

 -קעװַא הליהק רעד ןופ טעטיוויטקַא יד זיא ןעגנוציז עכעלטנפע עקיזָאד יד ךרוד .גנוטלַאװרַאֿפ

 ןעיירעקשוש עלַא יד טרעהעגפיוא אלימב ןבָאה סע ןוא זָאלג ַא רעטניה יו ןרָאװעג טלעטשעג

 סע סָאװ םעד ןגעוו ןעוו ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ןעוועג טנַאקַאב ױזַא ןענעז סָאװ רעוא ןפיוא

 .סענימ עקידתודוס טימ ךעלשיט-עפַאק יד ייב טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה הליהק רעד ןיא ךיז טוט

 ןייז ןבייהנָא טגעלפ טסילַאנרושז רעשידִיי ַא ןעוו ןטייצ ענעי ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ עלַא יד

 -הליהק יד זַא ,רעביא זדנוא ןעמ טיג ןזיירק עטרימרָאפניא-טוג ןופ, :רעטרעוװ יד טימ רמאמ

 יד ןופ טייקיטכיוו יד ןליפרעד טזומעג ןבָאה ,"סָאד ןוא סָאד ןָאט וצ ךיז טביילק גנוטלַאװרַאפ
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 שטנעמ-ןעּפ רעשידִיי רעד טָאה םורַא ױזַא לייוו רַאפרעד זיולב טשינ סָאד ןוא ןעגנוציז ענעּפָא
 -רָאפניא-טוג,, ןופ לייטרוא ןייז ןיא ןוא עיצַאמרָאפניא ןייז ןיא קיגנעהּפָא ןייז וצ טרעהעגפיוא
 רָאנ ,ייז רַאפ טוג ןעװעג זיא סָאװ סָאד טרימרָאפניא לָאמטּפָא ןבָאה עכלעוו *ןלעווק עטרימ
 -גירּפ ןשיטַארקָאמעד םעד טימ טמיטשעג ןבָאה ןעגנוציז ענעפָא יד טָא לייוו רַאפרעד רקיעב
 ךיוא זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה ייז ןוא טפַאשלעזעג רעיירפ רעדעי רַאפ עזַאב יד זיא סָאװ ּפיצ
 ןיוש טָאה סע ןכלעו געוו םעד ףיוא ףױרַא סערייא סָאנעוב ןיא הליהק יד זיא טרּפ םעד ןיא
 .םוטנדִיי עשיעּפָאריײא-חרזמ סָאד טרעטסַאלפעגסיוא טַאהעג

 ןַאמפױק השמ רבח ןופ הליהק רעד ןופ טעטיוװיטקַא-רוטלוק רעד ןגעוו טעברַא ןַא ןיא

 -עז סע םַייוניש עכלעוו ןזיוװעגנָא קידתויטרּפב ןוא יונעג טרעוו (ךובלמַאז םעד ןיא טקורדעג)

 "ייל יד יװ םעד ךָאנ דלַאב טיבעג-רוטלוק ןפיוא טייקיטעט רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ןענ

 -רעביא טָאה ,ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ יד ןופ דוסי ןפיוא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ גנוט

 טרילומרָאפ יוניש רעקידוװעעזנָא רעקיזָאד רעד ןעק שינָאקַאל .רעדור-הליהק םעד ןעמונעג

 ףרַאד יז רָאנ ,טעברַא-רוטלוק ןרידיסבוס זיולב טשינ ףרַאד הליהק יד, רעטרעוו יד טימ ןרעוו

 -ווא עקיגוצסיורג עקידרעטעּפש רַאפ עזַאב יד ןעוועג זיא סָאד ."טעברַא-רוטלוק ןָאט ןײלַא

 -עג ךיוא זיא סָאד ןוא בושי ןצנַאג םעד טריניצסַאפ זיױונטנעמָאמ ןבָאה עכלעוו ןעגנומענרעט

 -לעוו ךרוד טייקיטעט-רוטלוק ןופ עיצקורטסנָאק רעקידרעטייו רעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד ןעוו

 .בושי םעניא סנייא רעמונ טסיוװיטקַא-רוטלוק רעד ןרָאװעג זיא הליהק יד רעכ

 רָאי ןיא ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ יד ךרוד טלייוועג ,גנוטייל עטשרע יד יװ טקנוּפ ןוא

 ךיוא טָאה ױזַא ,עיצוטיטסניא רעד ןופ טייקיטעט רעד ףיוא םתוח םעיינ ַא טגיילעג טָאה ,7

 ןבעגעג םתוח ןקיזָאד םעד ,1960 רָאי ןיא ךמס ןקיבלעז ןפיוא טלייוועג ,גנוטייל עטייווצ יד

 -עטקַארַאכ זיא'ס סָאװ סָאד קורדסיוא םוצ ָאד טמוק ייברעד .ןרוטנָאק עיינ ןוא ןעמרָאפ עיינ

 ןטייב תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג יד שטָאכ :טפַאשלעזעג רעשיטַארקָאמעד רעדעי רַאפ שיטסיר

 ןופ גנורעדנע יד ךָאד טגנערב ,לעטשנעמַאזוצ-סגנוטלַאװרַאפ םעיינ םעד ןיא טשינ טעמכ ךיז

 עדעי טייטש סנקירעביא .ליטס םעיינ ַא ןוא תואחסונ עיינ טעברַא רעד ןיא ןיירַא ןשטנעמ יד

 -יוהעגנָא סָאד ןרעפיטרַאפ ןופ םעלבָארּפ םעד רַאפ הליהק רעד ןיא גנוטלַאװרַאפ עקידנעמוק

 טייצ יד סָאװ ןעמעלבָארּפ עיינ ןרעפטנערַאפ רַאפ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעקידרעַירפ ַא ךרוד ענעב

 .סױרַא טגנערב
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 "ייוצ רעד ייס ,רעטשרע רעד ייס החלצה ןבעגעג טָאה סָאװ סָאד זַא ,ןגָאז רעבָא זומ ןעמ

 זַא ,לעטשנייא רעשיעדיא רעד זיא ,ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ ךרוד עטלייוועג ,גנוטלַאװרַאפ רעט

 יד זַא רָאנ ,ןײלַא ךיז רַאפ קעװצ ַא זיא סָאװ עיצוטיטסניא ןייק זיולב טשינ זיא הליהק יד

 -טנַא רעקידרעטיױו רעד רַאפ ןוא טלַאהפיוא ןקידרעטייוו ןרַאפ טנעמורטסניא ןַא זיא הליהק
 ַא ךיז ףיא הליהק יד יװ עיצוטיטסניא ַאזַא טגָארט טּפױהרעד ןבעל ןשידִיי ןופ גנולקיוו

 זַא ,טײדַאב סָאד ןוא רעביא ןבעל רימ ןכלעוו דנַאטשוצ-םינמזה-ןיב םעד ןיא תוירחא עסיורג

 ןייז רַאפ ךיוא טרעיינ ,בושי רעזדנוא ןופ טנייה םעד רַאפ זיולב טשינ ןגרָאז זומ הליהק יד

 ,ןגרָאמרעביא ןייז רַאפ ןוא ןגרָאמ

 ןעמ ףרַאד ןײזטסּוװַאב ןקיזָאד םעד ןופ טכיל ןיא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא ךעלריטַאנ זיא'ס

 ןכעלטנפע ןגיה ןופ םיחטש ליפיוזַא טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ טעטיוװיטקַא-ךוניח עצנַאג יד ןעז

 ןַא תורוד עגנוי יד ןופ גנויצרעד רעד םורַא ימ עצנַאג יד ךָאד זיא ךעלטנגייא םירָאװ .ןבעל

 ןוא רָאלק טגָאז סָאד ןוא ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ ןגרָאמ ןרַאפ גרָאז רעד טָא ןופ קורדסיוא

 ןטלָאװ טיײקכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא טקיטפעשַאב טשינ טלָאװ גרָאז עקיזָאד יד ןעוו זַא ,טלוב

 "לוש רעזדנוא ןיא רכינ ןענעז סָאװ ןעגנוכיירגרעד יד ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןפואו ןפוא םושב

 א



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעייז ייוצ ןגָארטעגנײרַא ימ רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא ןבָאה ןעגנוטייל-הליהק עיינ יד .ןזעוו

 -יסעמנַאלּפ טכַארבעגנײרַא סעוויטַאיציניא ליפ ךרוד ייז ןבָאה סנטשרע :ןטנעמָאמ עקיטכיוו

 ןעוועג ךעלגעמ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד לפיוו ףיוא .ןלוש יד ןופ גנוגעװַאב-יוב רעד ןיא טייק

 -ץֹג יז ןבָאה ,סנטייווצ ;ןענופעג ךיז טָאה ןזעוו-לוש רעזדנוא עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 .,ךעלריטַאנ ,ךיוא -- ןזעוולוש ןופ עיצַאנידרָאָאק ןוא לָארטנָאק וצ ךוניחה-דעו םעד ןסיוטש

 געמ ןעמונעג ללכב .טביולרעד ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד סָאװ ןטייקכעלגעמ ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ןבָאה ייז סָאװ סָאד זיא ןעגנוטייל-הליהק יד ןופ טסנידרַאפ רעטסקיטכיוו רעד זַא ,ןגָאז ןעמ

 -נעצ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןײזטסּוװַאב סָאד ןפַאשעג ךוניחה דעו ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ךרוד

 ,בושי רעזדנוא ןיא ןטייקיטעט-סגנויצרעד ןוא ןעמעלבָארּפ-סגנויצרעד רַאפ ץנַאטסניא עלַארט

 -עג טפָא טרעוװ םזינַאגרָא רעלַארטנעצ רעקיזָאד רעד זַא ,טוג רעייז ןסייו עלַא רימ שטָאכ

 -וקריצ טימ ןריגער טשינ לי רע סָאװ םעד ךרוד ןוא טײקשיטַארקָאמעד ןייז ךרוד טעטנעּפ

 -ָאמעד רעד ןופ יו ,עיצוטיטסניא רעשיטַארקָאמעד רעדעי ןופ ?טיײקכַאװש, עקיזָאד יד .ןרַאל

 טרָאס ַאזַא זיא סָאד לייוו ,שפנ-תמגע ןייק ןפַאשרַאפ טשינ רעבָא זדנוא ףרַאד ,ללכב עיטַארק

 ,חוכ ןסיורג ַא ןיא ויטקעּפסרעּפ רערעטייוו ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ סָאװ ?טײקכַאװש;

 -רַאטש ץלַא לָאמַא סָאװ הליהק יד טָאה ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ ןגרָאמ ןרַאפ קידנגרָאז

 ןעװעג ןענעז טרּפ םעד ןיא .טיבעג-טנגוי םעד ףיא טעברַא ריא ןריטנעצקַא ןעמונעג רעק

 ןעװעג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןשינעשזדנָאלב ןטימעגסיוא טשינ ןבָאה עכלעװ ןווּורּפ-הלחתה

 טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא טעברַא יד זַא ,ןעקנעדעג רעבָא ףרַאד ןעמ .ןפורנשיווצ עשימעלָאּפ

 טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ןרעטסומ םוש ןייק ךיז רַאפ טשינ טָאה יז לייוו ,עטסרעווש עמַאס יד זיא

 ךיו ןבָאה ןטיבעג עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא עלַא ןיא לפיוו ףיוא .ןליּפשייב יװ ןרעוװ ןעמונעג

 ,עוויטיזָאּפ סָאד ייס ןענרעל טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןעגנורַאפרעד עסיוועג טלמַאזעגנָא

 דנַאטשוצ-תישארב ןיא ןעוװעג טנגוי רעשידִיי רעד ןשיװצ טעברַא יד זיא ,עוויטַאגענ סָאד ייס

 רַאפ ןטערטסױא ןײלַא טזומעג רַאפרעד טָאה הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד ןוא

 ,ליצ ןטשטנּוװעג םוצ טייקיטעט-טנגוי יד ןריפ וצ עכלעוו ףיוא ןגעוו ךיז

 -סטייקיטעט םעד ףיוא ןשינעשזדנָאלב-הליהק יד ךעלדנעטשרַאפ ןענעז עגַאל ַאזַא ייב

 ןַא ןבָאה רשפא ךָאנ ןלעװ ןשינעשזדנָאלב עכלעזַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא'ס ןוא חטש

 רעקיזָאד רעד רַאפ טנעמַאדנופ רעד זַא ,רָאלק זיא ןגעווטסעדנופ .טעברַא-הליהק רעד ןיא טרָא

 םעד טייקנדירפוצ טימ ןעמענפיוא ןגעמ רימ ןוא ןרָאװעג טגײלעגקעװַא טרָאפ זיא טעטיױויטקַא

 -יטקַא יד טיבעג ןטמיטשַאב ַא ףיוא ןרינידרָאָאק וצ ייס ןעגנולעג זיא הליהק רעד סָאװ טקַאפ

 -רַא-שרָאפ רעשידִיי טימ ןריסערעטניארַאפ וצ ייס ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטנגוי יד ןופ ןטעטיוו

 ןופ טייו ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעז ןעמעלבָארּפ יד .ןלַאוטקעלעטניא עשידַיי עגנוי ייר ַא טעב

 -עג רעכעלשטנעמ רעד ןיא זַא ,טגָאז ןעמ ביוא רעדָא ,טפלעה ַא ףיוא שטָאכ ,טזיילעג ןייז וצ

 וטפיוא רעטסקיטכיו רעד טײטשַאב ,דָאר סָאד ןעוועג גנוקעדטנַא עטסקיטכיװ יד זיא עטכיש

 .גנַאג ןיא טזָאלעג גנוגעוװַאב-טנגוי רעד ןופ דָאר סָאד טָאה יז סָאװ ןירעד הליהק רעד ןופ

 סָאװ טלעוו רעשידִיי רעסיורג רעד טימ ןעגנודניברַאפ יד ןענָאמרעד ָאד ןעמ ףרַאד יאדוװַא
 ןופ טסַאג רעדעי סָאװ םעד ךרוד זיולב טשינ ,הליהק רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןענעז

 ,הליהק רעד ךרוד ןעמונעגפיוא טרעוו ןוא טכוזַאב דנַאלסיוא ןופ טמוק סָאװ רעבילַאק ןקיטכיוו

 רעשידַיי רעטיירב רעד ןיא ןעמָאנ ַא ןגירקעג טָאה אפוג הליהק יד סָאװ םעד ךרוד ךיוא רָאנ

 -טלעוו ןופ עטרַאקדנַאל רעד ףיױא טלעטשעגפױרַא רעטסעפ בושי רעזדנוא טָאה ןוא טלעוו

 ןיא רעטיברַא רעד יװ טליּפש הליהק יד סָאװ לָאר יד ךיוא ָאד ןעמ ףרַאד ןענָאמרעד .םוטנדִיי

 -קיטכיוו עלַא טנײשַאב טייהנזעוונָא ריא סָאװ ץנַאטסניא יד יוװ ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןגיה

 .קימַאניד רעקידרוביצ רעזדנוא ןופ רעדלעפ יד ףיוא רָאפ ןעמוק סָאװ ןעגנומענרעטנוא עטס

 ןיא טציא ךָאנ טליּפש ןוא טליּפשעג טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד סָאװ לָאר רעד ןגעוו

 זיא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד .טדערעגּפָא זיא ,תוליהקה דעװ ןופ גנוקיטסעפרַאפ רעד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעד ןיא ןבעל ןשידִיי ןצנַאג םעד רַאפ רעיוב-געוו ַא ךיוא זיא יז ,רעזייווגעוו ןייק זיולב טשיצ
 .קילבוּפער רעניטנעגרַא

 סערייא-סָאנעוב ןיא אשידק-הרבח יד סָאװ םעד ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד זיא ץלַא סָאד ןוא
 ןרָאװעג טקיטלַאטשעג ןוא טלַאטשעג זיא הליהק יד ןוא הליהק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא
 םעיײנ-טלַא םעד ןופ סעיזיוו יד ךרוד ןוא ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד ןופ טסייג םעיינ םעד ךרוד
 -ןטוטַאטס רעד טָאה הליהק ַא ןרָאװעג זיא אשידק-הרבח יד יװ םעד ךָאנ .גנַארד-סנבעל ןשיד?י
 גנַאל-גנַאל ךָאנ טעװ ןוא טייג יז ןכלעו ףיוא ךלמה-ךרד םעד ףיוא טריפעגפיורַא יז םרָאפעד
 .טייקיבייא רעשידַיי רעד וצ ןייג ןפרַאד
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 רעשיפ .א .א

 סערייא-סאנעוב ןיא ןעייטראפ עשידִיי יד
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא גנוקריוו רעייז ןוא

 א ר

 סָאװ ,גנולדנַאװרַאפ ןוא גנודנעוו יד ןצַאשּפָא ןוא ןייטשרַאפ קירעהעג יװ ןענעק וצ ידכב

 -סקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןעײטרַאּפ עשידִיי עגיה יד ןופ ןבעל םעניא ןעמוקעגרָאפ זיא

 יטנַא רעייז ףיוא קילב ןקיפיואנביוא ןוא ןלענש ַא שטָאכ ןפרַאװ לכ-םדוק ןעמ זומ ,רָאי ןביז

 ַא ןביירש ןיא טשינ ָאד טייג סע .רָאי קיצכעז רעכעה ןופ ךשמ ןיא גנולקיװטנַא ןוא גנוייטש

 ןיא ןבעל ײטרַאּפ ןשידִַיי םענופ עטכישעג עקידנּפעשסיוא רעקינייװ-רעמ ןוא עשיטַאמעטסיס

 ןָאטעג לָאמ ַא ןפרַאד טשרע טעװ סָאד -- ,טרפב סערייא-סָאנעוב ןיא ןוא ללכב עניטנעגרַא

 ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבעל-יײטרַאּפ ןגיה רעזדנוא ןופ ןכירטש עניימעגלַא רעבָא -- ןרעוו

 ןוא בצמ ןקיטנייה םעד ןגעוו טעברַא רעד-טָא וצ ריפניירַא סלַא ןרעװו טריציקס ךָאד ָאד ןזומ

 ןעײטרַאּפ עשידִיי עגיה יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעקיטציא רעד

 -רַא ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ ַא ןופ גנוײטשטנַא יד ןעמַאזוצ טלַאפ ,סיוא טזייוו סע יו

 עטשרע רָאג יד ןשיװצ .דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאקדַאקַיי רעד ןופ ביײהנָא עמַאס ןטימ עניטנעג

 -עג ךעלרעּפמײשַאב ןיוש ןענייז ,ןדָאב ןגיה ןפיוא ןצעזַאב ךיז ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןטסינָאלָאּק

 ןיא טריזינַאגרָא רעהַא ןעמוקנָא רעייז ךָאנ גנַאל רָאג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןויצ-יבבוח ןעוו

 -וצ רעד ןיא טקילײטַאב ךימ בָאה ךיא תעשב ,ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .סָאמ רעסיוועג ַא

 ַא ,1928 רָאי ןיא לײטּפָא ָאװַיי ןגיה םענופ גנולעטשסיוא רעסיורג רעטשרע רעד ןופ גנוטיירג

 לצרעה ר"ד םוצ ןרָאװעג טקישעגרעביא ןענַאד ןופ זיא סָאװ ,םוכס-טלעג ןסיוועג ַא ףיוא הלבק

 ַא זיא סָאד -- םזינויצ ןשיטילָאּפ םענופ ןײטשטנַא ןכָאנ ןרָאי עטשרע רָאג יד ןיא ךעלנעזרעּפ

 סערגנָאק-טלעוו ןשיטסינויצ ןטייווצ םעניא ןיוש :זייװַאב ַא ךָאנ ןוא .ןטגָאזעג רעַירפ ןרַאפ זייווַאב

 ןופ ווירב ַא רענייז ןוא עניטנעגרַא ןופ טַאגעלעד רעטקעריד ַא טקילײטַאב ךיז טָאה לעזַאב ןיא

 ,רָאלק טזייווַאב סָאד .גנולעטשסיוא רעטנָאמרעד רעַירפ רעד ףיוא טרירוגיפ ךיוא טָאה ןטרָאד

 טקישעג טָאה עכלעוו ,טפַאשרעּפרעק ַא ןריטסיסקע טזומעג יהדָאד טלָאמעד ןיוש טָאה סע זַא

 .טַאגעלעד םעד

 ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ םענופ ביײהנָא עמַאס םייב ,םורַא טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא

 -ַאסעב ןיא עילַאװכ-ןעמָארגָאּפ רעסיורג רעד ןופ ,המחלימ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןופ ןרָאי יד

 ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא טָאה ,עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ ןוא ענַיַארקוא ןוא עיבַאר

 -סינָאלָאק ַא רָאנ טשינ ,ןשטנעמ עגנוי לייטנטסרעמ ןופ עיצַארגימיא-ןסַאמ ַא עניטנעגרַא ןייק

 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטנַארגימיא ענעי ןשיװצ .עשיטָאטש ַא ךיוא רָאנ ,עשיט

 ןופ ןגעיעג יד ןופ רעדָא ,ןדִיי ףיוא תופידר יד ןופ ,המחלימ רעד ףיוא ןייג ןפרַאד ןופ ןפָאלטנַא

 ןוא עקיניזטסּוװַאב ןופ טנעצָארּפ רעקידנטײדַאב ַא ןעוועג זיא ,ןרענָאיצולָאװער ךָאנ טכַאמ רעד

 ןיא קיטעט ןעוועג םיל-רבעמ ןעמייה עטלַא יד ןיא ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ עטנעגילעטניא

 -רַאפמוא ןעוועג זיא ןשטנעמ ענעי ןופ בור רעד ."דנוב ,, ןיא רעדָא ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד

 רעבירעד זיא .הביבס רעיינ רעד ןיא םַאזנייא ןוא טנלע ץנַאג טליפעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טַאריײה

 -ָאילביב טימ ןענייארַאפ-רוטלוק ןיא ןבעלסיוא ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ןלָאז ייז ךעלריטַאנ ןעוועג

 טי א



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא טקעריד רָאג רעדָא ,גנוריטנעירָא עשיעדיא עסיוועג ַא טַאהעג טָאה ענייא עדעי סָאװ ,ןקעט

 ,םיבשות עגיה ערעטלע ךס ַא ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ןעײטרַאּפ ןוא ןזיירק עשיטילָאּפ

 ןיא ןבעל ןשידִיי ןקיטלָאמעד םעד ןופ ןעגנורעדליש ,טייצ ענעי טבעלעגטימ ןײלַא ןבָאה עכלעוו

 יד ןיא יו וויסנעטניא ױזַא טקנוּפ טעמכ טזיורבעג ןוא טמערוטשעג טָאה סָאװ ,סערייא-סָאנעוב

 ןעמ ּוװ ןוא ןרָאפעגקעװַא טַאהעג גנַאל טשינ טשרע זיא ןעמ ןענַאװ ןופ ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ָאד ךיוא ןעמ טָאה ,ןטרָאד יו טקנוּפ .ןכַאז עכלעזַא טימ ןבעגוצּפָא ךיז טייצ גונעג טַאהעג טָאה

 -לוק ןוא עשיטילָאּפ ףיוא .וו"זַאא ןטנוװָא-לטסעק ,סעיסוקסיד ,ןטַארעּפער טריזינַאגרָא טפָא רָאג

 ןוא ךעלטּפַאשנדײל שּפיה טלקיוװעגסיוא ךעלטנייוועג ךיז טָאה ץלַא סָאד ןוא סעמעט עלערוט

 ,לופטנעמַארעּפמעט

 ,לארשי-תנידמ ןופ עיצַאגעלעד עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ףיוא טמענ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד
 ,1957 רָאי ןיא עניטנעגרַא טכוזַאב טָאה סָאװ ,בוגרא ריאמ טימ שארב

 רעשידִיי רעד ףיוא ײטרַאּפ עקיצנייא יד זיא ,טייצ רעטנָאמרעד סָאװ-רָאנ רעד-טָא וצ זיב

 ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,עשיטסינויצ-ןיײמעגלַא עכעלרעגריב יד ןעוועג סערייא-סָאנעוב ןיא סַאג

 רעייז טגָאמרַאפ טלָאמעד טָאה יז .םעד ךָאנ ןרָאי רעגנילדנעצ ןופ ךשמ ןיא עקידנרינימַאד יד

 ,גנַאזעג .נ ,שטיװעלעסָאי .י ,לשמל ,יוװ ,סרעריפ עקיעפ ןוא עטנעגילעטניא ,ענעבעגעגרעביא

 ריא ןוא ןעלקיװטנַא וצ יז ןזיױַאב ןבָאה עכלעוו ,.דנַא'א ןַאלּפַאק .י ,יקסווָאזָאר .מ ,ץושעביל .ש

 עטוג רעייז ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה יז .ןזיירק עטיירב רָאג ןיא שזיטסערּפ סיורג ןפַאשרַאפ וצ

 םעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ויא עכלעוו ,"גנונעפָאה עשידַיי יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ספירשטייצ

 -ייפ רָאג ַא סלַא טקעלּפטנַא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,(ףסוי-ןב) שטיװעלעסָאי ןטנָאמרעד-רעִירּפ

 ערעדנַא ףיוא ייס ,לארשי-ץרא ןופ יובפיוא ןרַאפ ייס ןעוטפיוא עשיטקַארּפ יד .טסילַאנרושז רענ

 ךָאד רעבָא ,עניטנעגרַא ןיא ןכש-לכמ ןוא םוטעמוא עניילק ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא ןענייז ,ןטיבעג

 .בושי ןגיה םענופ לייט רעקיטכיוו ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןטסינויצ יד ןענייז

 טי ןאשדי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא ןעמוקעגפיוא זיא ,עּפָאריײא ןיא יו קיטייצכיילג טעמכ ָאזלַא ,1906/7 ןרָאי יד םורַא

 וצ ןביוהעגנָא גנודנירג ריא ךָאנ דלַאב טָאה יז ןוא ןויצ-ילעוּפ ײטרַאּפ יד ךיוא סערייא-סָאנעוב

 -קעװַא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ערעדנַא רעסיוא .עיציזָאּפ עקיטכיוו ץנַאג ַא ןעמענרַאּפ

 ןוא רעדילגטימ עריא ןשיװצ טנכערעג טלָאמעד ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ רעדָא ןרָאפעג

 ןענייז עכלעוו ,לַאטיװ .נ ןוא ןַאמּפלעה .י ,ץַאק .ּפ ,לשמל ,יוװ ,ןשטנעמ עגנוי עכלעזַא סרעוט

 זייווַאב סלַא .םינקסע ןוא ןטסילַאנרושז ,ןטסירטעלעב עקיטכיוו סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש

 ,טקַאפ רעד ןעניד ךיוא ןעק ןויצ-ילעוּפ רעניטנעגרַא יד ןופ טייקיטכיוו רעקיטלָאמעד רעד ןופ

 ,(לאירתכ) שטיוװָאנַאזַאכ ןָאעל טכוזַאב ייז טָאה םוקפיוא רעייז ךָאנ ןרָאי עכעלטע עטלייצעג סָאװ

 -ַאב ןייז .ןרָאי ענעי ןיא ןויצ-ילעוּפ גנוגעוװַאב-טלעוו רעד ןופ םיגיהנמ עטנַאקַאב יד ןופ רענייא

 לייוו ,רַאפרעד .טלעוו רעשידִיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב טָאה עניטנעגרַא ןיא ךוז

 ןבָאה סָאװ יד ןופ ,רעטשרע רעד רָאג עקַאט טשינ ביוא ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 יװעג ,ןַאמדירפ .א :סקניל ףיוא טכער ןופ .(1960 רַאי) ןבא ןבא רעטסינימ-לארשי םעד דובכל עמַאנפיוא-הליהק
 .מ ,ןיזיור .ד רייד ,ןיװעל .מ ,ןבא אבא ,ןיקטוג .א ,שרעגנייפ .צ ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,יבבל .א יבמַא-לארשי

 .גרעבסקילג ברה ןוא לעגיּפש .ד ,ןַאמרעגנוי

 םעד בילוצ .עיצַאזינָאלָאק-ַאקַיי רעד ןופ עיצַארטסינימדַא יד ןוא ןדָאטעמ יד טריקיטירק ףרַאש

 ,דנַאל םענופ טכַאמ רעד רַאפ טגָאלקרַאפ עטריסערעטניארַאפ יד ןופ רעצימע םיא טָאה םינּפה

 ךרעל ןענַאד ןופ טקישעגסױרַא םיא טָאה ןעמ ןוא ,רענָאיצולָאװער רעכעלרעפעג ַא זיא רע זַא

 ןבעגעגסױרַא טלָאמעד ןבָאה ןויצ-ילעוּפ יד ךיוא .המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ רָאי ייווצ

 ."ערע ןוא טיורב; ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ ענייפ רָאג ַא

 רעסערייא-סָאנעוב רעד ףיוא קיטעט ןייז וצ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -קעס סלַא רָאנ ,ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקידנעטשבלעז סלַא טשינ רעבָא ,"דנוב; רעד סַאג רעשידַיי

 ןטסידנוב יד .העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעגיה רעד ןופ עיצ

 קידנדנירג ,טעברַא עקידנעטשבלעז עשיגרענע ןוא עקידעבעל ץנַאג ַא טלקיװטנַא רעבָא ןבָאה

 עגנוי ענעמוקעגנָא סָאװ-רָאנ ,"ענירג,; יד רַאפ ןקעטָאילביב ןוא ןענייארַאפ-רוטלוק עשידִיי

 -עּפש זיא סרעריפנָא ערעייז ןופ .רעטעברַא ןרָאװעג ָאד רעדָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ

 קי יו נא
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 ךופ ןעורמוא יד ךשמב זיא רעכלעוו ,דלַאװ .ּפ ןקסע ןוא טסילַאנרושז סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב רעט

 םיא טָאה רעצימע לייוו ,ןרָאװעג טקיניײּפעג ןוא טריטסערַא 1919 רָאי ןופ "ַאקיכַארט ַאנַאמעס.

 -ער-דנַאל רערענָאיצולָאװער רעקניל רעטנַאלּפעג ַא ןופ טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ סלַא טגָאלקעגנָא

 רעד, ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ עטוג ַא ןבעגעגסױרַא טלָאמעד ןבָאה ןטסידנוב יד ךיוא .גנוריג

 ,"דרַאגנַאװַא

 ןוא ,ןבעל ןשידִיי ןגיה ןיא ץַאלּפ ַא ןעמונרַאפ טלָאמעד ןבָאה ןטסיכרַאנַא עשידַיי יד ךיוא

 .ףעש -ייצילָאּפ םעד טכַארבעגמוא טַאטנעטַא ןַא ןיא טלָאמעד טָאה טסיכרַאנַא רעשידִיי ַא

 עניטנעגרַא ןיא ןבעל-יײטרַאּפ ןשידִיי םענופ טיבעג ןפיוא ןענייז ,ןרָאי יד ןופ גנַאג ןטימ

 ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ .תוצופת ערעדנַא ןיא סָאװ ןעגנולקיװטנַא עקיבלעז יד ןעמוקעגרָאפ

 ןפַאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע ערעגנִיי יד 1918 רָאי ןיא ןטלָאּפשעגּפָא טשרעוצ ךיז ןבָאה

 קיטש ַא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,"ןויצ-יריעצ, ןעמָאנ ןטימ ײטרַאּפ עלַארעביל רעמ ענעגייא זַא

 -ּפַא רעדיוו ךיז ,ןויצ-ילעוּפ עטכער יד טימ טקינייארַאפ רעטעּפש ךיז טָאה ,קידנעטשבלעז טייצ

 ןטימ ײטרַאּפ ןייא ןיא ייז טימ טקינייארַאפ לָאמ ַא ךָאנ ךיז ףוס-לכ-ףוס ןוא ייז ןופ טלייטעג

 יד ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה ךָאנרעד .תודחַאתה -- ןויצ-ילעוּפ ןעמָאנ

 .ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיװער יד טעדליבעג ןבָאה ןוא ןטנעמעלע עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עטכער רעמ

 -"יחרזימ יד ןעמוקעגוצ רעטעּפש זיא עניטנעגרַא ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןופ לָאצ רעד וצ

 טצעלוצ ץנַאג .ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ ןשטנעמ ןגױצעגּפָא טָאה יז ךיוא ןוא יחרזימה לעוּפה

 ַא ,עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןיא טריזינַאגרָא ,ײטרַאּפ רעטסטלע רעד-טָא ןופ קעװַא זיא

 -וכ עלעוטקעלעטניא עקיטכיוו ץנַאג טרירוגיפ ןבָאה סע רעכלעוו ןשיווצ ,עּפורג עקידנטײדַאב

 ,ײטרַאּפ עשיטסינויצ עלַארעביל סלַא טרַיוטיטסנָאק ךיז טָאה יז ןוא ,תוח

 ,ןיוו ןיא ץנערעפנָאק-טלעװ רעטפניפ רעייז ךָאנ ,המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב

 -יורג ַא רעבָא ,עקניל ןוא עטכער ןיא ןטלָאּפשעג עניטנעגרַא ןיא ךיוא ןויצ-ילעוּפ יד ךיז ןבָאה

 עכלעוו ,ןטסינומָאק עשידִיי יד וצ רעבירַא זיא ןרָאטקעס עדייב ןופ ןשטנעמ יד ןופ לייט רעס

 ַא ןעמונרַאפ ךיילג ןבָאה ןוא םערוטש ןוא טעּפמיא טימ ןעמוקעגפיוא טייצ רענעי ןיא ןענייז

 ןויצ-ילעוּפ יד ןופ ןגייווצ עדייב ןענייז םורַא ױזַא .בושי ןשידִיי םעד ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו

 ןעמוקעג ןענייז ייז זיב ןרָאי לָאצ עשּפיה ַא טרעיודעג טָאה סע ןוא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טקרַאטשעג ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה עטכער יד .ּפַאלק םעד-טָא ןופ ךיז וצ

 ןקידנטעברַא ןרַאפ סעגיל יד ןופ גנודנירג רעד ךרוד םדוק ,ןַאמזַאלג .י ןוא יקסלַאגער .מ ןופ

 -רעטעברַא רעניטסעלַאּפ) ּפ'ַאּפ ןרַאפ ןענײּפמַאק יד טריפעגכרוד ןבָאה עכלעוו ,לארשי-ץרא

 ,(לארשי-ץרא ילעוּפ תּפוק) י"אּפק רַאפ רעדָא ,שידִיי ףיוא ןפורעג דנָאפ םעד טָאה ןעמ יו .(דנָאפ

 -יריעצ יד טימ גנוקינייארַאפ רעד ךרוד ךָאנרעד ,תירבע ףיוא ןפורעג דנָאפ םעד טָאה ןעמ יוװ

 רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-ןרענָאיּפ ןעיורפ רעד ןופ גנודנירג רעד ךרוד רעטעּפש ךָאנ ןוא ןויצ

 -ָאנ ריא ןטיבעג לָאמ עכעלטע טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-טנגוי רענעגייא רעד ןופ גנורעטיירבסיוא

 -סנעװָאק .י ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,גנוקרַאטש טכוזעג ןבָאה ןויצ-ילעוּפ עקניל יד .ןעמ

 -רַאפ ליפ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןזעוולוש ןרַאפ ןטייקיטעט ערעייז ןיא לכ-םדוק ,ערעדנַא ןוא יק

 -רַא-רוטלוק ןיא ךיוא ךָאנרעד ןוא ,ןייטשלקניפ .ח ןופ ןיײרַא דנַאל ןיא ןעמוקנָא ןטימ טקרַאטש

 .שידִיי ףיוא טעב

 וצ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ עטנָאמרעד ןיוש טציא זיב יד רעסיוא

 עכיײרלָאצ ץנַאג יד ."ריעצה-רמושה, רעד ןוא "ָאציוו, יד :תוחוכ עקיטכיוו רעייז ייווצ הנחמ רעד

 םוש ןייק וצ לעמרָאפ טשינ טגנַאלַאב "ָאציװ, עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ עשיטסינויצ עקיטכיט ןוא

 -ַאּפמיס עטנַאקרַאמ ץנַאג טָאה יז רעבָא ,ןײלַא ךיז רַאפ ײטרַאּפ ןייק טשינ ךיוא זיא ןוא ײטרַאּפ

 -ןרק ןוא תמיק-ןרק ךרוד ייס לארשי-ץרא רַאפ טעברַא יז .םזינויצ ןכעלרעגריב ןרַאפ סעיט

 טעברַא-רוטלוק עשידַיי ַא ןָא יז טריפ םעד רעסיוא .ןעגנולמַאז-טלעג ענעגייא ךרוד ייס ,דוסיה

 -תכל זיא "ריעצה-רמושה, רעד .ןטנעמעלע עכעלטנגוי עריא ןשיוצ רקיע רעד ,שינַאּפש ףיוא

 ,טייצ רעד טימ רעבָא .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח עטשרע יד עניטנעגרַא ןיא ןעוועג הליח
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 ןענייז ךָאד ןוא ןעוועג הלוע עלַא טשינ ןענייז עכעלטנגוי ענעגיוצרעד ןעייר עריא ןיא יד ןעוז
 ,ײטרַאּפ ַא טעדנירגעג ךיוא ייז ןבָאה ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןעיידיא יד יירט ןבילבעג ייז ןופ ליפ
 ,לארשי-תנידמ ןיא םיּפמ רעד טימ עקַאט ךיז טריציפיטנעדיא רעדָא ןגעוו יד ןיא טייג עכלעוו

 -עט ךרוד סעיציזָאּפ ענייז טקרַאטשרַאפ ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה "דנוב , רעד ךיוא

 ענעגייא עכעלטע ןופ יובפיוא ןכרוד ןוא שידַיי ףיוא טעברַא-רוטלוק ךרוד ,ךוניח ןרַאפ ןטייקיט

 ןיא ןענייז ןטסינומָאק יד .טשינ ךָאד רע זיא ןסקַאװעגסיױוא קרַאטש רעייז רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא

 בלַאהרעניא םרוג ןקידװעעזנָא ןַא וצ ןסקַאװעגסױא טַאהעג םוטּפַאר דנַאברַאפנטַאר םענופ תוכז

 גנילדנעצ יירד ערעסָאװ ןופ ךשמ ןיא ןוא בושי ןגיה רעזדנוא ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םענופ

 עכלעוו ףיוא ,תוביס עטנַאקַאב בילוצ .סעיציזָאּפ ערעייז ןטלַאהעגנָא רעקינייװ-רעמ ייז ןבָאה ןרָאז

 ןרָאי עטצעל רָאג יד ןיא םזינומָאק רעשידִיי רעד זיא ,ןלעטשוצּפָא ָאד ךיז קיטיונ טשינ זיא סע

 טשינ העּפשה םוש ןייק רעמ טעמכ טציא ןיוש טָאה ןוא הגרדמ רעד ןופ ּפָארַא ןצנַאג ןיא טעמכ

 .ןבעל ץןשידַיי ןגיה ןפיוא

 .(1960 רָאי) ןבא אבא דובכל עמַאנפיוא יד
 .שריה רתלא ,ןבא אבא ,ןיקטוג ךלמילא ,שרעגנייפ יבצ ,יבבל .א יבמַאילארשי :סקניל ףיוא סטכער ןופ

 העּפשה רעייז ןגעוו ןוא ןעײטרַאּפ עשידִיי עגיה ערעזדנוא ןופ סיורג רעשירעמונ רעד ןגעוו

 עטריסערעטניארַאפ יד לייוו ,רעכיז ףיוא טשינ רָאג טעמכ ןעמ טסייוו ,טפַאשלעזעג רעד ףיוא

 ןעמ ןוא טדער ןעמ ןכלעוו ןגעוו ,"שינעמיײהעג-טַאטש; ןימ ַא רַאפ ךעלרעּפמײשַאב סע ןטלַאה

 -נָאק עשיטסינויצ יד וצ ןלַאװ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ןעוװ ,ןרָאי ענעי ןיא .טשינ רָאג טביירש

 ךמס ןפיוא ןעגנירדסורַא סעּפע טנעקעג ןעיײטרַאּפ עשיטסינויצ יד עגונב ךָאנ ןעמ טָאה ,ןסערג

 -סקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא .אפוג ןלַאװ יד ןופ טַאטלוזער םענופ ןוא ףיוקרַאפ-םילקש םענופ

 רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ ןלַאװ יד וצ סעטסיל ענעגייא טימ ןעייג ןעײטרַאּפ יד טניז ,רָאי ןביז

 ,עירעפירעּפ רעסיוועג ַא ףיוא סולפנייא רעייז ןגעוו ןענרעלּפָא סעּפע רעדיוװ ןעמ ןעק ,הליהק
 .סיורג רעשירעמונ רעייז ןגעוו טשינ ץלַא רעבָא
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 טעברַאעג עצנַאג סלַא ןעײטרַאּפ עשידַיי עגיה יד ןבָאה רָאי 25 ערעסָאװ טימ קירוצ זיב

 -ַאּפָארּפ לכ-םדוק ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד .דנַאלסיױא ןשידִיי ןרַאפ ךעלסילשסיוא טעמכ

 רעמ סָאװ ןעניוועג וצ טימַאב ךיז ,לארשי-ץרא ןופ יובפיוא םעד ןגעוו ןלַאעדיא ערעייז טרידנַאג

 -ןרק ןרַאפ ,רעקינייו עכלעוו ןוא רעמ עכלעוו ,טלעג טלמַאזעג ךיוא םעד רעסיוא ןוא ,רעגנעהנָא

 עקיטכיוו רעקינייװ-רעמ ;ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא רַאפ ןוא פ"ַאּפ ןרַאפ ,דוסיה-ןרק ןוא תמיק

 -עד ךיז ןבָאה ןעגנולמַאז יד טָא .לארשי-ץרא ןוא ןטעברַא-ייטרַאּפ ערעגנע ערעייז תבוטל ןדנָאפ

 ,ןכיירגרעד וצ סעּפע ידכב ןוא ,ערעדנַא יד ענייא ןרעטש ןוא ןרעמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טלָאמ

 ליפ ןופ גנודנעוושרַאפ ַא ןוא ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןעײטרַאּפ יד דצמ טרעדָאפעג ךיז ןבָאה

 ףןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו עשידִיי יד רַאפ טעברַאעג טלָאמעד טָאה "דנוב , רעד .עיגרענע

 .שידִיי ףיוא ןבעל-רוטלוק ןלַאקָאל םעד רַאפ ןוא ענליוו ןיא ָאוַיי םענופ עלַארטנעצ רעד רַאפ

 עיצַאזינַאגרָא רענעגייא ןַא ןופ ףליה רעד טימ ,טעברַאעג טלָאמעד ןבָאה ןטסינומָאק עשידַיי יד

20 2 05 

 ,(1959) ײמרַא-לארשי רעד ןופ בריטּפיוה ,ןרוג .ש ברה דובכל הליהק רעד ןיא עמַאנפיוא

 -ָאריב ןיא רעטעּפש ,םירק ןיא טשרעוצ עיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ ,"רָאקָארּפ , ןעמָאנ ןרעטנוא

 -רַאפנטַאר ןרַאפ ,ךיז טכַאד ,לוויטש ןופ "הנתמ רעקידריוו ַא; רַאפ רעטעּפש ךָאנ ןוא ןַאשזדיב

 יד הנידמ רעשיטעווָאס רעקיזיר רעד רַאפ ןבָאה טנעקעג ןבָאה סע גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ .דנַאב

 ףןרעלקרעד וצ ָאד קירעביא ךָאד זיא ,ןטסינומָאק עשידִיי רעניטנעגרַא יד ןופ ןגָארטיײב-טלעג

 לייוו ,טרירעלָאט ךָאד םיא טָאה טכַאמנטַאר יד רעבָא ,שימָאק ןעוועג שממ זיא ןינע רעצנַאג רעד

 .טקנוּפדנַאטש ןשיטילָאּפ ןוא ןשיטסידנַאגַאּפָארּפ םענופ ךעלצונ ןעוועג ריא רַאפ זיא רע

 טקילײטַאב טשינ ןיטולחל עצנַאג סלַא ןעײטרַאּפ עשידַיי עגיה יד ךיז ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא

 -לוק ,עשלהק ענייז טימ ןבעל ןשידִיי ןלַאקָאל םענופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןוא יובפיוא םעד ןיא

 -וטיטסניא עלעיסנַאניפ ןוא עוויטַארעּפָאָאק ,עשיניצידעמ ,עשיּפָארטנַאליפ ,עזעיגילער ,עלערוט

 םתס ןופ "ןטעטימָאק, רַאפ טזָאלעגרעביא ןטייקיטעט עקיטכיוו רעייז יד-טָא ןבָאה ייז .סעיצ

 -עגנָא ןעװעג ןענייז רעדָא ,תוכייש ַא סעּפע טַאהעג ןטלעז ןבָאה עכלעוו ,ןדַיי-סקלָאפ עליו
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 םידיחי זַא ,ןענעכייצרַאפ ָאד רעבָא ןעמ ףרַאד תמאה ןעמל .ןעײטרַאּפ יד ןופ רענייא וצ ןסָאלש
 ןיא טקילײטַאב ָאי טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא ןָא ביײהנָא ןופ ךיז ןבָאה ןשטנעמ-ייטרַאּפ
 סָאד ןעײטרַאּפ ערעייז ךיוא ןבָאה רשפא .ןטעברַא עלַאקָאל עלַא ןיא סָאמ רעסיורג רָאג טשינ ַא
 -קסע עשַיײטרַאּפ םידיחי עכלעזַא ןשיוװצ זַא ,םעד ןופ טשינ סייוו ךיא רעבָא ,ןעזעג ןרעג ץנַאג
 -רַאּפ עגיה יד ןופ םיגיהנמ-טּפיױה יד ןופ ,ןרוגיפ עטשרע יד ןופ רעצימע ןעוועג ןבָאה לָאז םינ
 .ןעייט

 ןגױצַאב טנערעפידניא ױזַא ןעײטרַאּפ עגיה ערעזדנוא ךיז ןבָאה סָאװרַאפ ןוא סָאװ בילוצ
 -יהק יד ןרעבָארעד וצ ןטסינויצ יד טגָאזעגנָא לצרעה ר"ד ךָאד טָאה ?ןבעל ןשידִיי ןלַאקָאל םוצ
 ןופ ןגייווצ עדייב ךָאד ןבָאה .ןבעל עשידִיי עלַאקָאל סָאד ןרינימָאד וצ ,ןגָאז וצ טניימ סָאד ,תול
 ןיא טייקיטעט רעדָא ,"טעברַא-טרַאװנגעקא רענעפ ערעייז ףיוא ןבירשעגפיוא ןויצ-ילעוּפ יד

 ,לארשי תנידמ ןופ יוװעל קחצי ןוא עירול יבצ רַאפ עמַאנּפיוא

 םעד ןעלקיװטנַא ןוא ןעיוב ןפלעה טפרַאדעג טָאה ,טײקיָאד ןופ ײטרַאּפ יד ,"דנוב, רעד זַא .תולג

 ןטלָאװ ןטסינומָאק עשידִיי יד ךיוא .ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ךיז טכַאד ,ךָאד זיא סָאד .בושי ןגיה -

 ןבָאה ייז יו ,ןויטָאמ-שזיטסערּפ ןוא -טכַאמ בילוצ שטָאכ ןייז לָאז ,ןָאט טפרַאדעג ןעוועג סָאד

 עלַא יד-טָא ןבָאה עשז-סָאװרַאפ ,רָאלק גונעג ןייז וצ סיוא טעז סָאד ךיוא ,ןָאטעג רעטעּפש סָאד

 4: שממ זיב ,ןרָאי ליפ ױזַא ןופ ךשמ ןיא טריפעג ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא טריפעג ךיז ןעײטרַאּפ

 -ייז ןעײטרַאּפ ערעזדנוא :ןפוא ַאזַא ףיוא זיולב ןרעלקרעד ןעמ ןעק סָאד -- ?טייצ רעטצעל רעד

 ןוא בושי ןגיה םענופ טועימ ַא ןעוועג קידנעטש ,םענייאניא עלַא וליפַא ןוא ךיז רַאפ עדעי ,ןענ

 ןוא ןלַאעדיא רַאפ תוירחַא יד ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה םינקסע ערעייז ןופ לָאצ עטצענערגַאב יד

 רָאג ןָאטעג ןעוועג טשינ ךָאד רעבָא טלָאװ רענייק עכלעוו רַאפ ,טײטַאב-טלעוו ןופ ןטייקיטעט

 -עג טכַארטַאב בושי רעגיה רעד זיא םעד רעסיוא .ןָאטעג טשינ סע ןטלָאװ ןיילַא ייז ביוא טשינ

 רעזדנוא ןופ לייט רעקיטכיוורעדנימ רעניילק ַא יװ ,ןברוח ןלַאפָארטסַאטַאק ןטצעל ןרַאפ ןרָאװ

 ַא ןופ ןייז וצ ןעזסיוא טנעקעג רשפא טָאה ,םויק וליפַא ןוא גנולקיװטנַא סנעמעוו ,קלָאפ-טלעװ
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 ךיז זבָאה עכלעוו ,סרעריפ-ייטרַאּפ עגיה ערעקיטכיוו יד ןופ ןגיוא יד ןיא גנוטיידַאב רעניילק

 ךיז טָאה סע ביוא .ןדִיי עגיה יד ןשיוצ ןטַארקָאטסירַא ןימ ַא רַאפ טכַארטַאב ךעלרעּפמיײשַאב
 -יוב ענייז ןוא ןבעל ןלַאקָאל םוצ גנויצַאב-לוטיב ַא וליפַא ןקרעמַאב טזָאלעג ייז ןופ ןצימע ייב
 ,רוקמ םעד-טָא ןופ טמַאטשעג ךיוא ךעלניײשרַאװ יז טָאה ,סרע

 יי וי

 -עגנָא ךיז ןעיײטרַאּפ עשידִיי רעסערייא-סָאנעוב יד ןבָאה ךרעל רָאי 20-25 טימ קירוצ טשרע
 זיא טשרעוצ .ןרעזדנוא ןבעל ןלַאקָאל םעניא בַאטשסַאמ ןרעסערג ַא ןיא ןקילײטַאב וצ ןביוה
 ןכרוד ןוא ןלוש עיינ רעמ ץלַא ןופ גנודנירג רעד ךרוד ךוניח םענופ טיבעג ןפיוא ןעשעג סָאד

 ,גרעבנירג א"רד ,רעלַאמ ָאנַאבירקסע :סקניל ףיוא סטכער ןופ .ןײטשדלַאג לארשי ר"ד ףיוא טמענ הליהק יד

 .קניפ ברה ,ןיקטוג .א ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,ןײטשדלַאג .י רייד ,ןַאמרעזַאלג .ש

 -עג ןענייז טיבעג םעד ףיוא רעבעג-ןָאט ןוא ןרענָאיּפ יד .םינינב-לוש עקיטרַאסיורג ןופ ןעיוב

 -נַא ןוא ָאּפסערק ַאשזיוו ןיא עלוש םכילע-םולש רעסיורג רעייז טימ ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןעוו

 -רעגריב ןופ ףליה רעד טימ ,ןויצ-ילעוּפ עטכער יד ןופ םינקסע ןבָאה ךָאנרעד .עכעלנע ערעד

 ןיא עלוש-קילַאיב .נ .ח עלַארטנעצ יד טיובעגפיוא ,ןדִיי עלַאנָאיצַאנ םתס ןוא ןטסינויצ עכעל

 -ןרעל ןשידִיי-שיערבעה ןוא ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ ןלוש ייר עצנַאג ַא ןוא ָאּפסערק ַאשזיוו

 -ןייר יד ןפַאשעג ןבָאה םינויצ ענײמעגלַא יד .טעטשרָאפ ןוא ןליײט-טָאטש ייר ַא ןיא ,םַארגָארּפ

 ןבלעז םעד ןיא ןבָאה ןטסידנוב יד ןוא "עסנָא; ןופ טנגעג םעניא עלוש-גנַאזעג ןמחנ עשַיערבעה

 עצנַאג ַא ךיוא .םַארגָארּפ-ןרעל ןשיערבעה:שידַיי ַא טימ עלושיץרּפ .ל .י יד טיובעגפיוא טנגעג

 ,ןלוש-קילַאיב יד ןופ ענעי וצ ךעלנע ןענייז ןעמַארגָארּפ-ןרעל סנעמעוו ,ןלוש-ביבא-לת ןופ ץענ

 .ללכב ןטסינויצ ןוא ןויצ-ילעוּפ עטכער ךרוד ןרָאװעג טיובעג ןוא טעדנירגעג לייטנטסערג ןענייז
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 ערעדנַא עכעלטע ןוא עלוש-יקסווָאלטישז ערעסערג יד טיובעגפיוא ךיוא ןבָאה ןטסינומָאק יד

 -לעג טימ ,ךיוא ןבָאה ןטסינומָאק יד .טסייג רעייז ןיא ןעמַארגָארּפ-"ןרעל טימ ןלוש ערענעלק

 רעכלעוו ,(רעטַאעט-סקלָאפ רעשידִיי) "טפיא, םעד טיובעגסיוא טלָאמעד ,ןדַיי-םתט ןופ רעט

 עטכער יד ,דנוב רעד ,לשמל ,ןעײטרַאּפ עקינייא .שינַאּפש וצ רעבירַא ןצנַאג ןיא סנטצעל זיא

 -ַאגרָא-רוטלוק ַא קפס ןענייז עכלעוו) ןטסילַאנָאיצַאר ןוא ןטסינומָאק יד ,ןויצ-ילעוּפ עקניל ןוא

 רעקיניװ:רעמ ענעגייא טלעטשעגפיוא ךיוא ןבָאה (עּפורג עשיטסיכרַאנַא ןַא קפס ,עיצַאזינ

 קעטָאילביב עלַארטנעצ ןוא ָאװַיי יו ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַארטנעצ יד .ןגַאלרַאפ עקיטעט

 -ָאיצַאנ רעד ךיוא סנטצעל ןוא ,ןגַאלרַאפ ערעייז טימ עדייב ,סערגנָאק-רוטלוק רעד ,וויכרַא ןוא

 "רַאּפ עשידַיי יד ףיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךיוא ךיז ןציטש ,רעטַאעט-סקלָאפ רעשידַיי רעלַאנ

 ,רומרב .י ,ןַאמרעב .מ :סקניל ףיוא סטכער ןופ .(1960 רָאי) הליהק רעד ןיא עמַאנפיוא ןַא ףיוא רוצ בקעי רייד

 .יקסוָאקַאלוק .ד ,ןיילק .א ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,קניפ ברה ,רוצ בקעי ,ןַאמדירפ .א

 טלקיװטנַא ןוא טעדנירגעג ןעײטרַאּפ ערעזדנוא עלַא טעמכ ןבָאה ןרָאי עטצעל רָאג יד ןיא .ןעייט

 ןסקַאװ ייז ןוא ןרעמ ןייא ןיא ךיז ןטלַאה עכלעוו ,ךעלקנעב עניילק ןוא סעסַאק-םידסח-תלימג

 לָאמ טפָא ןעניפעג ,ןעײטרַאּפ יד םורַא סעיצוטיטסניא יד רעדָא ,ןײלַא ןעיײטרַאּפ יד .טוג ץנַאג

 .עציטש ןוא ףליה עקיטכיוו ץנַאג ַא ןטלַאטשנַא עלעיצנַאניפ עניילק יד טָא ןיא

 -רַאּפ עשידַיי יד קנַאדַא בושי רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולקיװטנַא עסיורג יד טָא

 יד ןבָאה ריא קנַאדַא ןוא ךרעל גירק-טלעוו ןטייווצ םענופ בייהנָא םעד טניז רקיע רעד ,ןעייט

 "יזָאּפ עקידנריטנעירָא ןוא עקידנרינימָאד ןענּוװעג תוחוכ-ייטרַאּפ עטריזינַאגרָא טנענַאמרעּפ

 ןוא ןסקַאװ ןייא ןיא טלַאה סעכלעוו ,ןבעל ןשידַיי ןגיה ןצנַאג רעזדנוא ףיוא תועּפשה ןוא סעיצ

 רעד רעביא םיבושי עשידִיי יד ןשיוװצ ץַאלּפ ןבושח רעמ ץלַא ןַא ךיוא טמענרַאפ ןוא ןגייטש

 .טלעוו רעצנַאג
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 ּדיא ,ןבעל ןלַאקָאל ןרַאפ סעיצוטיטסניא טיובעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עגיה ערעזדנוא רעמ סָאװ

 -עץֹּפֹש זיא עכלעוו ,אשידק הרבח רעקילָאמַא רעד רַאפ סערעטניא רעייז ןרָאװעג רעסערג ץלַא

 .םתס ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעט

 ץלַא ןוא טריטקיד ,ןפורעגסױרַא זיא רע לייו ,סערעטניא רעשינָאטַאלּפ רעדָא רעשיטערָאעט

 .עלעיצנַאניפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשיטקַארּפ עקידתושממ ךרוד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ רעמ

 -ייש ןופ ןעיובסיוא סָאד ןוא סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא ןלוש יד ןופ ןטלַאהסיוא סָאד ,ןוויטָאמ

 -ןעלטימ-טלעג עסיורג רָאג טרעדָאפעג טָאה ,ייז רַאפ םינינב עלַאטנעמונָאמ שממ לָאמ טפָא ,עג

 -ָאק-יוב ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ עלעיצעּפס יד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז ןופ ןלייט עשּפיה

 .תוגשה יד ןרָאװעג ןענייז סע רעסערג סָאװ רעבָא .רעדנוזַאב עיצוטיטסניא רעדעי ןופ סעיסימ

 עטצענערגַאב וויטַאלער יד רַאפ רערעווש ץלַא ןרָאװעג סע זיא ,םענרַאפ רעד רעקיטרַאסיורג ןוא

 ,ןזיירק ײלרעלַא ןוא ןעײטרַאּפ יד ןופ ןטעטימָאק ערעדנוזַאב יד ןופ תוחוכ ןוא ןטייקכעלגעמ

 ןופ עיצוטיטסניא עקיצנייא יד .ןשינעפרעדַאב ערעסערג ץלַא רעטייוו סָאװ יד ןקידירפַאב וצ

 יד ךייש סָאװ עטסערג יד ןעוועג זיא יז לייוו ,סעידיסבוס ןטרַאװרעד טנעקעג טָאה'מ רעכלעוו

 -ָאמָא יד ןעוועג זיא ,תוסנכה עקידנטײדַאב ץנַאג ןעמוקַאב טנעקעג טָאה יז ןוא רעדילגטימ לָאצ

 ךעַימַאב ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה .סערייא-סָאנעוב ןוכ הליהק עקיטציא יד ,אשידק הרבח עקיל

 -ָאפעג טָאה םינינע יד ןופ גנולקיװטנַא עכעלריטַאנ יד .העד עטקעריד ַא ןטרָאד ןעמוקַאב וצ

 ץנעװקעסנָאק סלַא ןוא רעשיגרענע ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרעוו ןלָאז ןעגנוָימַאב יד טָא זַא ,טרעד

 :רעייז רעטערטרַאפ עטקעריד רעמ ץלַא הליהק רעד ןיא ןעמוקַאב ןעײטרַאּפ יד ןלָאז םעד ןופ

 .תועּפשה ןוא טכַאמ ערעסערג ץלַא ןוא

 -לַאװרַאפ רעד ןיא ןייג ןפרַאד ייז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןבָאה ערעזדנוא ןעײטרַאּפ יד ןעוו

 -געממוא עקַאט לָאמ ַא ןוא רעווש ןעוועג ייז זיא ,הליהק רעטעּפש ,אשידק הרבח רעד ןופ גנוט

 ךיז טזומעג לָאמ טפָא ןבָאה ייז ןוא רעטערטרַאפ עטקעריד ערעייז ןיהַא ןעגנערבוצניירַא ךעל

 ךופ ףליה רעד טימ ןעמוקַאב ןגעלפ ייז עכלעוו ,רעטערטרַאפ עטקערידמוא טימ ןענעגונגַאב

 -רַאּפ יד ןופ ענייא טָאה :ױזַא ןעמוקעגרָאפ ךעלטנייוועג זיא סָאד .ךעלציּפש ןוא סעיצַאניבמָאק

 כיװצ יד ןופ רענייא ןיא רעדילגטימ ענעעזעגנָא רעקינייװ-רעמ עריא ןופ ןצעמע טָאהעג ןעייט

 יד ןופ רענייא ןיא ,ןײארַאפ-טײלסדנַאל ןרעסערג ַא ןיא ,סעקינעטנעוק ןופ סעוויטַארעּפָאָאק

 ליטרַאּפ רעד טימ םענייאניא רֶע טָאה ,ןימ ַאזַא ןופ עיצוטיטסניא רערעדנַא ןַא ןיא רעדָא .קנעב

 -סױרַא עיצוטיטסניא רעקידנפערטַאב רעד ןופ םיא לָאז ןעמ ןעלטימ עכעלגעמ עלַא טדנעויעגנָא

 -לַאװרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא ,ןלַאװ-הליהק יד ןיא טַאדידנַאק סלַא ןלעטש

 'עריא טיול ןוא ײטרַאּפ ןייז תבוטל קיטעט ןעוועג קינייװעניא ןיוש רע זיא ,הליהק רעד ןופ גנוט

 "ץלַא רעטייוו סָאװ ןעײטרַאּפ יד ןבָאה ךָאד רעבָא ,טרעיודעג עקַאט טָאה'ס .ןעגנוזייוונָא עליטש

 .ןטמַא-טּפיוה יד ךיוא רעטעּפש ןוא סעיציזָאּפ עבושח רעייז הליהק רעד ןיא ןעמונרַאפ רעמ

 עוו טלָאמעד ךָאנ וליפַא ןוא ,אשידק הרבח עגיה יד טָאה ןרָאי רעגנילדנעצ ןופ ךשמ ןיא

 -ַאטס-לַאװ םענדָאמ רָאג ַא טַאהעג ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד ןעוועג שיטקַאפ ןיוש זיא יז

 --סקלָאפ ,רעשיטַארקָאמעד ,רעסיורג ַאזַא רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ רָאג זיא רעכלעוו ,טוט

 זיא סע עכלעװו ןיא ,ןלַאװ ןעמוקרָאפ ןגעלפ רָאי סעדעי .עיצוטיטסניא רעשידִיי רעכעלמיט

 יד .ןעמיטש ןופ טייהרעמ רעטולָאסבַא ןַא טימ גנוטלַאוװרַאפ עבלַאה ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 "רעמ רעד ןופ ןעמיטש רעקינייו ךס ןייק טשינ ןגיוצעג לָאמ טפָא טָאה עכלעוו ,טייהרעדנימ

 ךיא ױזַא .עיצוטיטסניא רעד ןופ גנוטייל רעד ףיוא העּפשה ַא ןָא ןצנַאג ןיא ןבילבעג זיא ,טייה

 -ייז סע ןעוו .סעטסיל ייווצ זיולב ןעגנַאגעג ןענייז ןלַאװ יד וצ ןעוו ,לַאפ ןטסעב ןיא ןעוועג סע

 'זַא .וכַאמ טנעקעג טכייל ץנַאג ךיז טָאה ,לשמל ,סעטסיל-ןטַאדידנַאק יירד ןעגנַאגעג רעבָא ןענ

 יד ןענּוװעג טָאה עכלעוו ,רעטירד רעד ןופ ןעמיטש רעמ ןעמוקַאב םענייאניא ןלָאז ייז ןופ ייווצ

 רטנעה יד ןיא ןעמוקַאב טָאה טייהרעדנימ עשיטקַאפ ַא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא טלָאמעד .ןלַאװ

 -געמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה טייהרעמ יד ןוא עיצוטיטסניא רעד ןופ גנוטייל עצנַאג יד ןיײרַא

 .ריא ףיוא העּפשה עטסדנימ יד ןבָאה וצ טייקכעל



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ייז סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ-לַארענעג ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןלַאװ יד ךָאנ רָאי סעדעי

 -נָא לָאמ טפָא ןענייז םעד רעסיוא ןוא ןעגנוטייל ענעבילקעגסיוא יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענ

 עכעלטנדרָארעסיױא ךיוא .עיצוטיטסניא רעד רַאפ ןסולשַאב עקיטכיווסנבעל ןרָאװעג ןעמונעג

 ןענייז .ןעוװעג קיטיינ זיא סָאד ןעוו קידנעטש ,ןרָאװעג ןפורעג ןענייז ןעגנולמַאזרַאּפ-לַארענעג

 -לעוו ,ןעגנולמַאזרַאפ עקידלמוט ךעלנייוועגרעסיוא דימת יד טָא טימ תורצ עסיורג ןעוועג רעבָא

 יד ןעוו טלָאמעד וליּפַא לייוו ,עקידהּפרח ןופ ןעמָאנ םעד טנידרַאפ לָאמ ןייא טשינ ןבָאה עכ

 -לַארענעג יד וצ ןגעלפ ,רעדילגטימ טנזיוט גנילדנעצ עכעלטע טגָאמרַאפ ןיוש טָאה הליהק

 טנזיוט םורַא ןטייהנגעלעג עלעיצעּפס ייב ,ייז ןופ טרעדנוה עכעלטע זיולב ןעמוק ןעגנולמַאזרַאפ

 טיול ןעמיטש-?ד ןלייצרעביא קיטכיר .רעמ סָאװטע ןלַאפ עכעלנייוועגרעסיוא רָאג ןיא זיולב ןוא

 -- ךעלגעממוא שיטקַאפ ןעוועג זיא ,טריפעג טלָאמעד ךיז טָאה סע יװ ,טנעה ענעביוהעגפיוא יד
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 .(סקניל ןופ רעטרעפ רעד) ינומלא ףסוי רעטסינימ-לארשי ןרַאפ גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ עמַאנפיוא

 -נימ עקידנטיידַאבמוא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןסולשַאב עלַאטיװ זַא ,ןעמוקַאב ךיז טָאה

 ןבָאה ןעײטרַאּפ יד ןעוו .רודעצָארּפ-סגנומיטשּפָא רעכעלגיוטמוא קידנעטשלופ ַא טיול ,ןטייהרעד

 רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג ייז ןבָאה ,הליהק רעד ףיוא הטילש לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא

 -נָא טָאה ןעמ ןוא ןרעוװו טרימרָאפער רעִירפ סָאװ טגנידַאבמוא ףרַאד םעטסיס-לַאװ רעקידנטליג

 ןבָאה סע ןעוו .ןרעו טכַאמעג ףרַאד סָאד ױזַא יו םעד ןגעוו ןריטוקסיד ןוא ןטכַארט וצ ןביוהעג

 ןטקעיָארּפ ןוא ןעקנַאדעג עטסַאּפעגוצ יד טמערופעגסיוא ןוא טלײשעגסױרַא טַאהעג ןיוש ךיז

 -סיוא לָאז עכלעוו ,עיסימָאק עלעיצעּפס ַא טמיטשַאב ןעמ טָאה ,םרָאפער-ןטוטַאטס רעד רַאפ

 -עבסיוא יד טָא .םרָאפער-ןטוטַאטס רעד רַאפ ןגַאלשרָאפ יד ןריגַאדער וויטיניפעד ןוא ןטעברַא

 -ילב זיא ,סעמרָאנ עשיטַארקָאמעד ענרעדָאמ וצ גנוסַאּפוצ רעייז ןוא ןטוטַאטס יד ןופ גנורעס

 ןעײטרַאּפ עגיה ערעזדנוא ןופ טסנידרַאפ קידנטיײדַאב ַא קפס



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -נטסערג טריטורקער הליהק רעד ןופ ןעגנוטייל יד ךיז ןבָאה םרָאפער-ןטוטַאטס רעד רַאפ

 -סניא עטסערג יד ןופ םינקסע .סעירעפירעּפ ערעייז ןוא ןעײטרַאּפ ײלרעלַא יד ןופ ץוחמ לייט

 -ַארעּפָאָאק יד ןופ ,םימותי תיב --- םינקז בשומ ןופ ,לָאטיּפש ןשידִיי םענופ ,לשמל ,סעיצוטיט

 -סיוא ןגעלפ וו"זַאא ןטפַאשנַאמסדנַאל ערעסערג יד ןופ ,קנעב יד ןופ ,סעקינעטנעוק ןופ סעוויט

 -ערּפ סלַא ןרידידנַאק וצ הצורמ ןעוועג ןענעז סָאװ ,שזיטסערּפ טימ ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ ןכוז

 וצ ףיוא םימוכס-טלעג עסיוועג ןגָארטוצײב םעד רעסיוא ןוא ריסַאק רעדָא ,רַאטערקעס ,טנעדיז

 טָאה ןטַאדידנַאק-טּפױה יד טָא םורַא .תואצוה-עדנַאנַאּפָארּפ יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןלָאצַאב

 עקירעביא יד ףיױא סעטסיל-ןטַאדידנַאק יד טלעטשעגפיונוצ ןשינעגניד עגנַאל ךָאנ ןיוש ןעמ

 -לַאק ןוא טריניבמָאק ןעמ טָאה ךעלריטַאנ .סעיצוטיטסניא ענעגייא יד ןופ ןשטנעמ טימ ןטמַא

 ףיוא .ןעמיטש רעמ סָאװ ןעמוקַאב וצ טײקכעלנײשרַאװ ַא ןבָאה לָאז ןעמ ןפוא ַאזַא ףיוא טרילוק

 -עג ןענייז עכלעוו ,ןטעטימָאק עלעיצעּפס טמיטשַאב ןעמ טָאה סעיצקַא-לַאװ יד טָא ןריפוצנָא

 .(1960 רָאי) הליהק רעד ןיא גנולעטשסיוא-לצרעה

 יד .רילָאק ןייא יו רעמ ןופ סעיצַאניבמָאק טימ רעדָא ,ןרילָאק טימ ןרָאװעג טנכיײצַאב ךעלנייוו

 יד רַאפ ןטַאנָאמ יירד-ייווצ ןופ ךשמ ןיא ,ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז ןטייקיטעט עדנַאגַאּפָארּפ

 ךרוד ,רענגעק יד יפלכ שינעמלעטנעשזד ןוא טיהעגּפָא רעייז טשינ ןוא קידלמוט גונעג ,ןלַאוװ
 .ןטעקנַאב ןוא ךעלשעמרעק ךרוד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ךרוד ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןסנָאנַא

 ןיוש ךיז ןבָאה ,הרוש רעד ןופ רעדילגטימ-םידיחי ,ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ ןשטנעמ
 -עּפש ,אשידק הרבח רעד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןיא טקילײטַאב ןרָאי רעגנילדנעצ טימ קירוצ
 ךיוא ןעוו .ןטמַא עטסכעה יד וליפַא ןעמונרַאפ ןטרָאד ייז ןבָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ,הליהק רעט

 ןבַאה ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןיא ןייג ןפרַאד ייז זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ןעיײטרַאּפ עקירעביא יד
 ןבָאה עכלעוו ,ןויצ-יריעצ יד אקווד ,רָאי קיצנַאװצ רעכעה טימ קירוצ ,עטשרע סלַא ןָאטעג סָאד

 ערעייז .ןויצ-ילעוּפ עטכער יד טימ וויטיניפעד טקינייארַאפ טַאהעג טשינ ךָאנ טלָאמעד ךיז

 ,ןעוטפיוא עקיטכיוו ףיוא ןזייוווצנָא טַאהעג ביײהנָא ןופ דלַאב ןבָאה הליהק רעד ןיא ןשטנעמ

 יי הם =



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ופ ןוא ךוניחה-דעו םענופ רעדנירג ןוא ןרָאטַאיציניא עטשרע יד ןשיוװצ ןעוועג ןענייז ייז לייוו

 גנַאל טשינ ןענייז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עקיטיינ טגנידַאבמוא ייווצ ,רַאנימעס-רערעל םענ

 ןופ םירבח .הליהק רעד ןופ עיצקידסירוי רעד רעטנוא ןעגנַאגעגרעבירַא ןצנַאג ןיא םעד ךָאנ

 ַא ןיא .ךוניחה-דעו םענופ סרעציזרָאפ עטשרע יד ןעוועג עקַאט טלָאמעד ןענייז ןויצ-יריעצ יד

 ןשטנעמ ןטָארטעגנײרַא ךיוא הליהק רעד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןיא ןענייז םורַא טייצ רעצרוק

 ױזַא טָא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ ךיוא רעטעּפש ךָאנ ןוא ןויצ-ילעוּפ עקניל ןוא עטכער יד ןופ

 -וצנײרַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבױהעגנָא ןָא טלָאמעד ןופ ןעײטרַאּפ עשידַיי עגיה ערעזדנוא ןבָאה

 -יר וצ טרעהעגפיוא ףוס-לכ-ףוס ןבָאה ייז ןעוו ןוא הליהק רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא ןעגנירד

 ןטיול ןלַאװ עטצעל יד וצ ,עטסיל-לַאװ ןייא ןיא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןוא ךיז ןשיווצ ןריזילַאװ

 ענעי .טייהרעמ רעסיורג רָאג ַא טימ גנוטלַאװרַאפ עצנַאג יד ןענּוװעג ייז ןבָאה ,טוטַאטס ןטלַא

 -דנוא ןופ עיציזָאּפ רעד רַאפ קידנרידיצעד ןעוועג ןענייז 1955 רעבָאטקָא ןטס30 םענופ ןלַאװ

 ,ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא ןבעל ןשידִיי רעסערייא-סָאנעוב םענופ בלַאהרעניא ןעיײטרַאּפ עגיה ערעז

 ,תוכיראב רעמ לסיב ַא ןדער ייז ןגעוו ןעמ ףרַאד רעבירעד

 :סעטסיל יירד עקידנגלָאפ טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה 1955 רָאי םענופ ןלַאװ יד וצ

 םעניא ענעסָאלשעגנָא ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ עלַא ךרוד טלעטשעגפיונוצ .| 'רנ עטסיל

 ױזַא ,ןעגנוטלַאװרַאפ-לוש ,ןטפַאשנַאמסדנַאל ייר ַא טימ םענייאניא ,טַאר-לַארטנעצ ןשיטסינויצ

 -נַאק-טנעדיזערּפ ריא .סעיצוטיטסניא עסיורג ערעדנַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאימערג ענעפורעג

 ,ל"ז ןשבימ םהרבַא ר"ד לַאוטקעלעטניא ןוא גיהנמ רעשיטסינויצ רעד ןעוועג זיא טַאדיד

 ןוא סרעפיולטימ ערעייז ןוא ןטסינומָאק עשידַיי יד ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ .2 'רנ עטסיל

 רעד ןעוועג זיא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ רעייז .סעיצוטיטסניא ייס ,םידיחי ייס ,רעריזיטַאּפמיס

 -ידנַאק טסילַאנרושז ַא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ זַא ,ךיז טכַאד .ץַאק עיניּפ טסילַאנרושז-ןַארעטעװ

 ,ןקיטכיוו ַאזַא ףיוא ךָאנ וצרעד ,הליהק רעד ןיא טמַא ןַא ףיוא טריד

 -עג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעס עכעלרעגריב יד ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ .3 'רנ עטסיל

 רעייז .רעדנוזַאב לזמ רעייז טוװּורּפעג ןבָאה ייז רָאנ ,1 'רנ עטסיל רעד טימ ןעמַאזוצ ןייג טלָאװ

 עשידִיי יד ןיא רענעריובעג ַא ,ל"ז טרָאּפַאּפַאר סַאלָאקינ ר"ד ןעוועג זיא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ

 ,לַאוטקעלעטניא רעטנַאקַאב ןוא רעביירש ַא ,לָאטיּפש ןשידִיי םענופ רָאטקעריד רעד ,סעינָאלָאק

 -ירפ רעייז ןטלַאהוצנָא עשַיײטרַאּפ-טשינ יד ןופ ווּורּפ רעטצעל רעד ןעוועג זיא עטסיל יד-טָא

 טשינ סָאד ייז ךיז טָאה ,ןזיוװַאב טָאה גנומיטשּפָא יד יו .גנוטייל-הליהק רעד ןיא דמעמ ןקידרע

 .טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ ןקרַאטש רעייז ףיוא קידנקוק טשינ ,ןבעגעגנייא

 ןלַאװ ענעי ןיא ןבָאה הליהק רעד ןופ רעדילגטימ עטקיטכערַאב-לַאװ 27,000 ךרעל ןופ

 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא .6190 ןופ רעמ סָאװטע טסייה סָאד ,16.526 ןעמיטש ערעייז ןבעגעגּפָא

 -ַאב סע סָאװ ,רעמ רעדילגטימ 4635 טמיטשעג לָאמ סָאד ןבָאה ,רָאי ןקידרעַירפ םעד ןופ ןלַאוװ

 גנומיטשּפָא רעד ןופ טַאטלוזער רעד .ןלַאװ עקיזָאד יד טימ גנוריסערעטניארַאפ עסיורג יד טזייוו

 :רעקידנגלָאפ ןעוועג זיא

 טנעצָארּפ 61,82 רעדָא ,ןעמיטש 10.172 ןגיוצעג טָאה 1 'רנ עטסיל

 2 28,8 // // 2,08 / / 2 "הנ עטסיל

 / 10-- א! / 1,038 / , 2 הטיעטפיק

 עניילק ץנַאג ַא .טקילײטַאב טשינ "דנוב, רעד זיולב ןעיײטרַאּפ יד ןופ ךיז טָאה ןלַאװ ענעי ןיא
 עשיטסינויצ עלַא ןופ 1 'רנ עטסיל יד טָאה ,טעז ןעמ יװ .ןרָאװעג טרילונַא זיא ןעמיטש לָאצ
 -יורג ַא טימ טגיזעג ןזיירק עשַיײטרַאּפמוא עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ךָאנ טימ םענייאניא ןעײטרַאּפ
 טָאה ,עטסיל עשיטסינומָאק יד ןעמוקַאב טָאה סע סָאװ ןעמיטש לָאצ יד רעבָא .טייהרעמ עס
 רעד ןופ בלַאהרעניא גָאװ עקידנטײדַאב ץנַאג ַא טָאה רָאטקעס רעד-טָא זַא ,ןזיװַאב קידנענערָאװ
 טזייװַאב ןלַאװ יד-טָא ןופ טַאטלוזער רעד .סערייא-סָאנעוב ןופ טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידִַיי

 טי אי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןשידִיי ןגיה רעזדנוא ןיא חוכ רעקידנרינימָאד ַא ןרָאװעג ןענייז ןעײטרַאּפ יד זַא ,רָאלק ךיוא
 שוריפב זיא סָאד .רעַירפ יװ ,ערעדנַא ךָאנ ןּפעלשכָאנ טשינ רעמ ןיוש ךיז ןלעוװ ייז ןוא ןבעל
 .זדנוא ייב גנוטיידַאב רעקיסַאלקטשרע ןופ יוניש ַא ןעוועג

 יב

 -לכ-ףוס טָאה 1955 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא עכלעוו ,הליהק רעד ןופ גנוטייל יד

 ,הליהק רעד ןופ םערָאפער-ןטוטַאטס רעקיטיונ ױזַא רעד ןגעוו סולשַאב םעד טצנעזעגכרוד ףוס

 -רַאּפ עגיה ערעזדנוא ןעקנַאדרַאפ וצ זיא רעכלעוו ,וטפיוא רעקיטכיוו רעטשרע רעד זיא סָאד

 ןפַאשוצּפָא קעווצ םעד טַאהעג טָאה םערָאפער יד:טָא .טייקיטעט-הליהק רעיינ רעייז ןוא ןעייט

 רעד ןופ טנעמגַארפ

 גנולעטשסיוא-לצרעה

 .הליהק רעד ןיא

 ןוא ערעיירפ ַא םורַא ױזַא קידנכעלגעמרעד ,ןעגנורעסעבסיוא ןריפוצנייא ןוא ןרעלעפ עטלַא

 ןיא טכיירגרעד עקַאט טָאה יז סָאװ ךַאז ַא ,הליהק רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא ערעקיסעמקפווצ

 ןטנָאזירָאה ןוא ןגעוו עיינ טנפעעג שממ טָאה םערָאפער-ןטוטַאטס יד-טָא .סָאמ רעסיורג רָאג ַא

 ןריפרעד טעװ יז טייוו יו ןעזסיורָאפ טשינ רָאג טציא ךָאנ ןעק'מ ןוא ןבעל-הליהק רעזדנוא רַאפ

 .טפנוקוצ רעד ןיא ענייז גנולקיװטנַא יד

 -ַאב ךיז רימ ןלעװ עקַאט סָאד טָא -- ?םערָאפער-ןטוטַאטס יד-טָא טײטשַאב עשז-סָאװ ןיא

 -נופ שממ ןענייז גנונעדרָא-לַאװ רעד טימ תוכייש ןיא ןעגנורעדנע יד .רוציקב ןריציקס וצ ןעִימ

 סָאד זיא עכלעוו ,טעטירָאיַאמ ַא וצ טכַאמ עצנַאג יד ןביג סָאװ ןלַאװ יד טָאטשנָא .עלַאטנעמַאד

 -ָארּפ עמייהעג טריפעגנייא ןרעװ -- רָאי סעדעי רָאפ ןעמוק סָאװ ןוא ,טשינ וליפַא לָאמ טפָא

 גנוטערטרַאפ ַא ןבָאה וצ טייקכעלגעמ ַא ןביג סָאװ ,רָאי יירד ןיא לָאמ ןייא ןלַאװ עלענָאיצרָאּפ

 הי יש



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד ןופ ץרָאּפָארּפ רעד טול ,ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאװ תוחוכ עלַא וצ גנוטייל רעד ןיא:

 ןצנַאג ריא ןיא גנוטלַאװרַאפ עיינ ַא ןבילקעגסיוא טרעוו לָאמ סעדעי .ןעמוקַאב ייז סָאװ ןעמיטש

 דָאירעּפ ןייא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןרעו ןבילקעגסיוא ןענעק ןשטנעמ עבלעז יד .לעטשנעמַאזוצ

 .ןשטנעמ עיינ ךרוד לָאמ סעדעי ןרעוװ טצעזַאב ןזומ ןטמַא עטסכעה רָאג יד זיולב .ןרעדנַא ןכָאנ

 -ייֵלֵק רָאג ןייק טשינ טביולרעד סָאד ןוא ןטַאדידנַאק 120 ןופ ןעיײטשַאב ןלַאװ יד ןופ סעטסיל יד

 .תוחוכ ןופ גנולקערבעצ יד םורַא ױזַא קידנדיימסיוא ,ןריטנעזערּפ וצ ךיז סעקּפורג עג

 רעניילק רעד בילוצ עוויטקיפ ןעוועג קידנעטש ןענייז עכלעוו ,ןעגנולמַאזרַאפ-לַארענענ יד

 ןבילקעגסיוא טרעוװ ייז טָאטשנָא ןוא טפַאשעגּפָא ןרעוו ,ייז ןיא רעדילגטימ יד ןופ גנוקילײטַאב:

 ןייז ןופ סיוא טביילק טַאר רעד-טָא .טנעמַאלרַאּפ רעניילק ןימ ַאזַא ,רעדילגטימ 90 ןופ טַאד ַא

 רעדיו רע טרעוװ ךָאנרעד ןוא ,טכַאמ-ריפסיוא יד שיטקַאפ זיא עכלעוו ,גנוטלַאװרַאפ יד טימ

 טַאר רעד .רעדילגטימ ענעבילקעגסיוא עקירעביא יד טימ ,90 ןופ לָאצ רעד וצ זיב ,טצנַאגרעד

 -ץגּפָא ןגעוו ןטכירַאב ןרעהוצסיוא ידכב ,רָאי ןכרוד לָאמ ייווצ סנטסקינייו סעיסעס ּפָא-טלַאה

 ןסולשַאב עקיטכיוו ןעמעננָא ןוא ןעלדנַאהַאב וצ ידכב ,ןריטוקסיד וצ ייז ןוא ןטעברַא ענעוט

 ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .ןעגנוטלַאוװרַאפ יד ךעלריטַאנ ךיז ןקילײטַאב סעיסעס יד ןיא .וו"זַאא

 -יהק רעד ןופ טפַאשרעדילגטימ יד ןטערטרַאּפ עכלעוו ,ןשטנעמ 120 ערעסָאװ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא

 ןגעוו ןסילשַאב וצ ןוא ןעלדנַאהַאב וצ גנונעדרָא ןיא ןוא ךעלכַאז ,קיור ךעלגעמ רעכיג זיא ,הל

 .םינינע עקיטכיוו

 םענופ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טוטַאטס ןטרימרָאפער םעד-טָא ןופ ךמס ןפיוא ןיוש

 1.292 טימ ה"ד ,ןעמיטש 17.818 ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,1957 לירּפַא ןט14

 -ערג רעד בילוצ םינּפה ,ןעוועג ןענייז לָאמ סָאד יו ױזַא .ןלַאװ עקירָאפ יד ןיא יװ רעמ ןעמיטש
 -דילגטימ ערעייז טימ עקידנעייטשטוג 38.000 ךרעל ,ןלַאװ יד טימ גנוריסערעטניארַאפ רערעס

 יד ןופ 4796 ךרעל טמיטשעג ןבָאה סע זַא סע טסייה ,רעדילגטימ עטקיטכערַאב-לַאװ ןלָאצּפָא

 עקידנגלָאפ יד ןוא סעטסיל ןעצ ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .רעדילגטימ עטקיטכערַאב

 :ןעמוקַאב טָאה ייז ןופ עדעי רענעמטַאר ןוא ןעמיטש לפיוו ןָא טיג גנולעטשפיוא

 רענעמטַאר 230 -- ןעמיטש 6.004 -- -- תודחאתה-(עטכער) ןויצ-ילעוּפ -- 1 'רנ עטסיל

 6 4 -- 764 = == == == = ריעצה רמושה -- 2 'רנ ,

 : 2 - } 604 -- -- == ןטסינָאיזיװער -ןטסינויצ -- 3 'רנ .,

 5 -- א; 925 -- -- דיי עשיעּפָארײא-לַארטנעצ -- 4 'רנ ;

 5 12 -- א, 2.311 -- (ןטסינומָאק) ןטַארקָאמעד-סקלָאפ --- 5 'רנ ,

 א 4 - ע 862 -- -- -- -- ןןטסינויצ עלַארעביל -- 6 'רנ ,

 5 3 - 555 = == = יז יח יח == "דנובא ---?7'רג ;

 א 13 - א, 2490 (עקניל) ןויצ-ילעוּפ-הדובעה תודחא -- 8 'רנ ,

 ײ 11 - א. 2108 -- -- -- עיצַארעדעפ עשיטסינויצ -- 9 'רנ ,

 , 5 -- א, 14080 - -- -- -= יחרזימה לעוּפה-יחרזימ -- 10 'רנ ;

 -וקעג ןענייז ריא ךָאנ .ןעמיטש 3496 ךרעל ןעמוקַאב 1 'רנ עטסיל יד טָאה ,טעז ןעמ יו

 ןעמוקַאב טָאה ייז ןופ ענייא עדעי סָאװ ,עקרַאטש ךיילג רעקינייװ-רעמ ,סעטסיל ייווצ ךָאנ ןעמו

 -ומָאק יד ,5 'רנ יד ןעוועג זיא סעטסיל יירד יד-טָא ךָאנ .ןעמיטש 1490 ןוא 1292 ןשיװצ:
 ןוא ןלַאװ עקידרעירפ יד ןיא יװ ןעמיטש טפלעה ַא ןעמוקַאב לָאמ סָאד טָאה עכלעוו .עשיטסינ

 ךיז טניפעג ײטרַאּפ עשיטסימערטסקע יד-טָא זַא ,רָאלק ןרָאװעג םעד ןופ ךמס ןפיוא ,זיא סע
 -עגנָא םענייאניא ןבָאה ןעײטרַאּפ עניילק ףניפ עקירעביא יד .הדירי רעקרַאטש ןופ בצמ ַא ןיא:

 ,ןגָאז וצ טניימעג טָאה סָאד ןוא ,ןײלַא ןויצ-ילעוּפ עטכער יד ןופ ןעמיטש רעקינייװ שּפיה ןגיוצ:

 עיסעס רעטשרע רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ןָאטוצפיוא ליפ ןיײלַא חוכב טשינ ןענייז ייז זַא

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןביילקסיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,טַאר-הליהק םענופ-

 לָאז ןעמ טקינייאעג ןעײטרַאּפ ןיינ עקירעביא יד ןופ רענעמטַאר עלַא ךיז ןבָאה ,עיצוטיטסניא:
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 -רישזיטסערּפסעד יד ןופ רעטערטרַאפ ןייא ןייק וליפַא גנוטלַאוװרַאפ רעד ןיא ןעמענניירַא טשינ

 דיולב טלָאװ רעכלעוו ,רעּפרעק רעדמערפ ןימ ַא ןעוועג ןטרָאד ןטלָאװ ייז לייוו ,ןטסינומָאק עט

 -עגּפָא ןעוועג ךיוא זיא םעד רעסיוא .טעברַא רעד ןיא טרעטשעג ןוא סעיצקורטסבָא טכַאמעג

 ַאזַא ףיוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןטמַא יד ןלייטרַאפ וצ קידרשוי ױזַא יו םלוכ םכסהב טכַאמ

 -רָאּפָארּפ ייז טמוק סע סָאװ סָאד רעקינייװ-רעמ ןעמוקַאב ןלָאז ןעײטרַאּפ ערעסערג יד זַא ,ןפוא

 ךייק ןליּפַא ןביילברַאפ טשינ לָאז קיטייצכיילג ןוא ןעמיטש ענעגיוצעג לָאצ רעד טיול לענָאיצ

 ררעד-טָא .גנוטייל-הליהק רעד ןיא טנַאטנעזערּפער ןייא שטָאכ ןבָאה טשינ לָאז סָאװ .עטסיל ןייא

 -עג ןטימעגסיוא ןענייז ףליה ןייז טימ לייוו ,רעכעלפערט ַא רעייז ןעוועג זיא ןעלדנַאה ןופ ןפוא

 ףשמ ןיא טעברַאנעמַאזצ עשינָאמרַאה ַא ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא סע ןוא ןסָארדרַאפ ןרָאװ

 -עג ַא טַאהעג ןטסינומָאק יד ןבָאה טַאר ןיא זיולב .ןרָאטקעס עלַא ןשיװצ דָאירעּפ ןצנַאג םענו

 ,סעיצקורטסבָא עכעלצונמוא ןכַאמ וצ טייהנגעל

 רָאי 100. ןעגנורעייפ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,הליהק רעד ןיא גנולעטשסיוא-לצרעה רעד ףיוא םינקסע עשיטסינויצ

 ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,ןיקטוג .א ,ןייד .מ ,הדוהי-רב .י ,ןייש עכענ ,עדיבא .מ :סקניל ףיוא סטכער ןופ .יילצרעה

 .יבבל הירא רייד יבמַא-לארשי ,קינָאה .מ ,יקסװָאכישזדַאר ישזניא

 ןעוועג טוטַאטס ןטרימרָאפער ןטיול ןלַאװ-הליהק עטשרע יד טָא ןופ ןטַאטלוזער יד ןענייז

 -רַאפ-תוחוכ עלַאער יד ןוא עגַאל עשיטקַאפ יד טלגיּפשענּפָא יז ןבָאה רעדָא ,עקילעפוצ זיולב

 ףיוא רעפטנע םעד ?סערייא-סָאנעוב ןשידִיי םענופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעניא שינעטלעה

 םעד ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,טוטַאטס םעיינ ןטיול ןלַאוװ-הליהק עטייווצ יד ןבעג ןענעק םעד

 -עד-סקלָאפ יד לייוו ,סעטסיל ןיינ זיולב ןעגנַאגעג ןענייז ןלַאװ יד-טָא וצ .1960 לירּפַא ןטס4

 ַצלַא רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןענייז סע .טריטנעזערּפ טשינ ךיז ןבָאה (ןטסינומָאק) ןטַארקָאמ

 ,קירוצ רָאי יירד טימ יוװ רעקינייו ןעמיטש 1,441 טימ ה"ד ,ןעמיטש 16,377 םענייאניא סעטסיל

 בנורענעלקרַאפ יד ןעוועג אמתסימ זיא ,ןעמיטש ןופ גנורענימרַאפ רעד-טָא ןופ הביס-טּפיוה יד

 -געמ ןענייז סע רעבָא ,ףמַאק-לַאװ םעניא ןטסינומָאק יד ןופ ןלעפ ןבילוצ םזַאיזוטנע-לַאװ םענוּפ

 םענופ ןלַאװ יד ןופ ןטַאטלוזער עקידמיטרּפ יד ןענייז טָא .תוביס ערעדנַא ךָאנ ךיוא ןעוועג ךעל

 ;1960 לירַּפַא ןטס4
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 רענעמטַאר 16 -- ןעמיטש 2.889 -- (עקניל) ןויצ-ילעוּפ-הדובעה תודחַא -- 1 'רנ עטסיל

 : 23 - } 564 -- -- -- ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ -- 2 'רנ .,

 : 4 - ;  615 == == = י= י- י= = "דנוב, -- 2 'רנ ,

 / 5 -- ; 897 -- == י= י= יח == ריעצה רמושה -- 4 'רנ .,

 2 9 -- 4, 1.658 -- -- -- -=- ןטסינויצ עלַארעביל -- 5 'רנ ,

 א 9 -- , 1619 -- -- -- עיצַארעדעפ עשיטסינויצ -- 6 'רנ ,

 4 23 -- , 6.026 -- -- תודחַאתה-(עטכער) ןויצ-ילעוּפ -- 7 'רנ ,

 : 5 - 891 -- -- ןדִיי עשיעּפָארײא-לַארטנעצ -- 8 'רנ .,

 : 6 -- א, 1.155 -- -- -- יחרזימה לעוּפה-יחרזימ -- 9 'רנ ,

 ,ןייטשלעקניפ .ח :סקניל ףיוא סטכער ןופ .ןוירוג"ןב דוד ןופ גָאטנריובעג ןטס75 םעד דובכל הליהק ןיא םייחל

 ,ינװָאכוד יּפָארּפ ,גרעבנעדלָאג .י רייד ,רדיבא-ץיװָאנרעשט המימי ,ןײשנעמַאק .ט רייד ,רדיבא ףסוי
 ,װָאקרוט .מ ןוא קינָאה .מ

 עקַאט ןענייז ןעײטרַאּפ עגיה ערעזדנוא זַא ,ןקיטעטשַאב ןלַאװ יד ןופ ןטַאטלוזער יד-טָא

 ןוא סערייא-סָאנעוב ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידַיי םעניא תוחוכ עקידנרינימָאד יד קפפ-ילב

 ביוא .עכעלרעדנערַאפמוא ןוא עליבַאטס רעקינייװ-רעמ ןענייז תועּפשה ןוא סעיציזָאּפ ערעייז

 ייז רָאנ ,עקילעפוצ ןייק טשינ ייז ןענייז ,ןעגנורעדנע עניילק ךרע-יפל ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 -עד .ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג טשינ ןענייז ןטסינומָאק יד סָאװ טקַאפ םוצ ןרעװ ןבירשעגוצ ןפרַאד

 133 ןוא 299 ןעמוקַאב ריעצה-רמושה רעד ןוא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןבָאה ךעלניײשרַאו רעביר

 וצ עקידנעייטש ןטסטנעָאנמַא שיגָאלָאעדיא יד ךָאד ןענייז ייז לייוו ,ויטקעּפסער רעמ ןעמיטש

 .םזינומָאק ןופ רעײגקעװַא יד

 טפַאהלפייוצמוא ריא ןטלַאהעגנָא רעטייױו ךיוא טָאה תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ ײטרַאּפ יד

 רעד ןוא ײטרַאּפ עזעיגילער יד .טרעסעברַאפ סָאװטע ךָאנ יז ןוא עיציזָאּפ עקידנרינימָאד
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 -ער יד ןוא ןדִיי עשטייד יד ןבָאה ןגעקַאד .עגַאל רעייז טרעסעברַאפ סָאװטע ךיוא ןבָאה "דנוב.

 ןעמוקעגרָאפ זיא גנוניישרעד ענדָאמ ַא .ןעמיטש לסיב ַא רענייא רעדעי ןריולרַאפ ןטסינָאיזיױל

 .ןעמוקעגרָאפ זיא יז סָאװרַאפ ןרעלקרעד וצ רעש זיא סע ןוא ןטסינויצ עכעלרעגריב יד ייב

 -ויצ יד ןוא ןעמיטש 863 ןעמוקַאב ןטסינויצ עלַארעביל יד ןבָאה 1957 רָאי םענופ ןלַאװ יד ןיא

 -צעל יד ןיא .ןעמיטש 2.971 ןעמוקַאב ייז ןבָאה םענייאניא זַא ה"ד ,2.108 עיצַארעדעפ עשיטסיג

 3,277 ןעמַאזוצ ָאזלַא ,ןעמיטש 1.619 ןוא 1.658 ןעײטרַאּפ עבלעז יד ןעמוקַאב ןבָאה ןלַאװ עט

 ךיוא טָאה רעצנַאג סלַא ןטסינויצ עכעלרעגריב יד ןופ רעגַאל רעד זַא ,ןגָאז ליוװ סָאד .ןעמיטש

 -רַאפ לָאמ סָאד ןענייז ןעמיטש יד סָאװ טקַאפ רעד רעבָא ,ןעמיטש 306 ןופ סקואווּוצ ַא טַאהעג

 ,ןטסינויצ עלַארעביל יד טקיצניגַאב קרַאטש טָאה ,ןטפלעה עכיילג טעמכ ייווצ ןיא ןרָאװעג טלייט

 טעמכ טיידַאב סע סָאװ ,ןלַאװ עקירָאפ יד ןיא יו רעמ ןעמיטש 795 ןעמוקַאב טציא ןבָאה עכלעוו

 -נימ ַא טַאהעג םייוניש עלַא יד-טָא ןבָאה ןכירטש ענײמעגלַא ןיא .ןעמיטש יד ןופ גנולּפָאטרַאפ ַא

 -עי רעכלעוו ןיא ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ לעטשנעמַאזצ םעד ףיוא העּפשה עקיטכיוורעד

 יד טעברַא דָאירעּפ ןקיטציא ןיא ךיוא .רעטערטרַאפ ןייא סנטסקינייוו טַאהעג טָאה ײטרַאּפ עד

 .ןעגנובייר ןָא ןוא שינָאמרַאה רעייז הליהק רעד ןופ גנוטלַאוורַאּפ

 -ייא-סָאנעוב םעניא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשידִיי עגיה ערעזדנוא סָאװ סָאד

 ,הליהק רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ןבעל-הליהק רעסער

 טשינ ךיוא ןוא ןטיבעג ערעדנַא רַאפ סערעטניא רעייז טרענימרַאפ טשינ ןפוא םושב טָאה סָאד

 ךיז ןקילײטַאב ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד .ןטייקיטעט ערעדנַא עקידרעַירפ ערעייז טרענעלקרַאפ

 רַאפ סעיצקַא עשימָאנָאקע ןוא עלעיצנַאניפ יד ןיא ,רעשיגרענע ליפ ךָאנ רעדָא ,רעַירפ יו ױזַא

 -טלצװ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטעברַא עשיטילָאּפ ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןיא ,לארשי-תנידמ

 ךיוא םורַא ױזַא ןענייז ייז .סערגנָאק-טלעװ ןשידַיי םענופ ןטייקיטעט יד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא

 ,ןײּפמַאק-ןטקינייארַאפ םעניא תוחוכ עוויטקעריד ןוא עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ,קידנעטש יוװ .טציא

 -גיא-לַאטיּפַאק רַאפ סעיצַאזינַאגרָא יד ןיא ,לארשיל-תמיק-ןרק םעניא ,ןייּפמַאק-סָאנָאב םעניא

 "וצ ןטייקיטעט עלַא יד-טָא וצ סנטצעל ןענייז סע שטָאכ .וו"זַאא לארשי-תנידמ ןיא סעיציטסעוו

 -ַאנ ןדַיי עלַאנָאיצַאנ עטריזינַאגרָא-טשינ ןופ ןזיירק ערעטיירב ליפ ךיוא ןרָאװעג ןגיוצעג

 יד ןעמַאװצ ןלעטש סָאװ ןטנעמעלע יד ךיוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ערעזדנוא ןענייז ךעלריט

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןצנַאטסניא יד ןיא ךיז ןקילײטַאב ןוא עיצַאזינַאגרָא-דנַאל עשיטסינויצ

 -ךוניח יד ןײמעגלַא ןיא טקרַאטשרַאפ ךיוא סנטצעל ייז ןבָאה םעד ץוח ַא .עיצַאזינַאגרָא-טלעוו

 ןעײטרַאּפ יד טניז .ןובשח םענעגייא ןפיוא טקעריד ךרוד ןריפ ייז סָאװ ןטעברַא-רוטלוק ןוא

 עלַא בַאטשסַאמ ןרעטיירב ַא ןיא טלקיװטנַא ךיוא ייז ןבָאה ,הליהק רעד טימ ןָא ןריפ ערעזדנוא

 ,ןטייקיטטט פרעייז

 טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןעײטרַאּפ ערעזדנוא ןכלעוו םענרַאפ ןוא גנּוװש םעיינ םעד קנַאד ַא

 -עש ןוא רעוויסנעטניא ןבעל שידִיי קיטרָא רעזדנוא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ןוא הליהק רעד ןיא

 ןוא ןטלַאטשנַא ,ןעײטרַאּפ ענייז עלַא ךיוא ןוא רעצנַאג סלַא בושי רעגיה רעזדנוא טָאה ,רעג

 רעד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב קרַאטש רעייז זיא רע ןוא שזיטסערּפ ךס ַא ןענּוװעג ,סעיצוטיטסניא

 ייב ,ןעמוקעגפיוא סנטצעל זיא תוצופת עלַא ןיא סָאװ שודיח ןייק טשינ זיא .טלעו רעשידִיי

 ןוא ןליוו רעד ,ןטסירוט םתס וליפַא ןוא םיבורק ייב ךיוא רעבָא ,לכ-םדוק םינקסע ןוא םיגיהנמ

 עקַאט ןענייז .בושי ןשידִיי ריא טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןוא סערייא-סָאנעוב ןכוזַאב וצ סערעטניא

 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב ןטינשסיוא-עסערּפ ןופ וויכרַא םעניא

 "וזַאב ןוא טסעג טרעדנוה ךרעל טנכייצרַאפ ,טכַארטַאב ןיא ןעמונעג ןבָאה רימ עכלעוו ,רָאי ףניפ

 ףיוא רענייא רעדעי ,גנוטיידַאב רערענעלק רעדָא רערעסערג ַא טימ ןשטנעמ ,ךעלרעי סרעב

 ןצנַאטסניא-טלעוו יד ןופ םיגיהנמ ךעלטנייוועג ןענייז סָאד .ןבעל ןשידִיי םענופ טיבענ ַא סעּפע

 -ַאנרושז ןוא סרעביירש ;ןדנָאפ ןוא ןעגנולײטּפָא ײלרעלַא יד ןופ םיחילש ךיוא ןוא ןעײטרַאּפ ןוא

 ןופ ןרַאסימע עלעיצעּפס ײלרעלַא ;סרעצנעט ןוא סרעגניז ,סרעליּפשיוש ,ןרָאסישזער ;ןטסיל

 -עמוא ןופ ןעמוק סרעכוזַאב עלַא יד-טָא .טסעג ערעדנַא םינימה-לכ ןוא סרערעל ,לארשי-תנידמ

 טי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 עטקינייארַאפ יד ןופ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל יד ןופ לכ-םדוק רעבָא ,ןעניֹוװ ןדִיי ּוװ םוט

 ָאד רימ ןדער ןטסירוט ןוא םיבורק ןופ ןכוזַאב עטַאװירּפ ןגעוו ,לארשי-תנידמ ןופ ןוא ןטַאטש

 ןייא ןיא ךעלרעּפמײשַאב ךיז ןטלַאה ייז ןוא רָאפ ןטלעז טשינ ןעמוק עכלעזַא ךיוא רעבָא ,טשינ

 .ןרעמרַאפ

 רעזדנוא ןבירשעגוצ טרעוו סע סָאװ תובישח רעד ןגעוו ףירגַאב לקיטש ַא ןבעג וצ ידכב

 יד ןופ עכעלטע זיולב ןענעכערסיוא ןטנוא רעטייוו רימ ןלעװ ,טלעװ רעשידִיי רעד ןיא בושי

 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טכוזַאב זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןרוגיפ עשידַיי עשיטילָאּפ עטסקיטכיוו

 .רָאי ףניפ

 ןוא לארשי ןופ רעטסינימ רענעזעוועג) ןילרעס ףסוי ר"ד :ןעוועג ָאד ןענייז 1957 רָאי ןיא

 רעטייל ,לארשי ןופ רעטסינימ רענעזעוועג) רזש ןמלז ;(טסינויצ-רענײמעגלַא ,טַאטוּפעד-תסנכ

 -ערּפ) ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד ;(י"אּפמ ןופ גיהנמ ,ץנעגַא רעשידִיי רעד ןופ גנוליײטּפָא-ךוניח רעד ןופ

 .(1959) הליהק רעד ןיא ןיײּפמַאק ןטקינייארַאפ ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןטַאגעלעד

 -עגלַא ,סערגנָאק-טלעװ ןשידַיי םענופ ןוא עיצַאזינַאגרָא"טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיז
 ,לארשי ןופ רעטסינימ-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה --- ריּפס סחניּפ ;(טסינויצ רעלַארעביל רעניימ

 ,(י"אּפמ) בוגרַא ריאמ :ןטַאטוּפעד יד ןופ דנַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעד-תסנכ ַא ;י"אּפמ ןופ רעריפ

 -גָארּפ) יררה רהזי ,(יחרזימה לעוּפה-יחרזימ) גרעבנירג .מ ,(טסינויצ-רענײמעגלַא) הבב החמש

 .מ ןוא ,(הדובעה תודחַא) רינ םוחנ ,(לארשי תדוגַא ילעוּפ) ץנימ ןימינב ,(טסינויצ רעוויסער

 .(ץנעדיזערּפ -תסנכ רעד ןופ רַאטערקעס) רואיל

 -לַאה זוָאר ;(לארשי ןופ רעריפ רעשידנוב) יקסוטרַא .י :טכוזַאב זדנוא ןבָאה 1958 רָאי ןיא

 -ַארעביל ןופ דנַאברַאפ-טלעוו ןופ ןיטנעדיזערּפ ןוא "הסדה, ןופ ןיטנעדיזערּפ ענעזעוועג) ןירעּפ

 ןופ טנעדיזערּפ ןוא ןטסינויצ עלַארעביל ןופ רעריפ) ןײטשדלָאג לארשי ר"ד :(ןטסינויצ על

 ברה ;(טסינויצ-רעניימעגלַא) לַאטנעװעל סַיול רעטכיר ;(דוסיה-ןרק םענופ םוירָאטקעריד-טלעוו

 -ער) רעדַאב ןנחוי ר"ד ;(יחרזימה לעוּפה-יחרזימ ןופ רעריפ) ץרוק השמ ר"ד ןוא ןַאמלעג .י .א

 -סינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעדיזערּפ) ןַאמוינ לאונמע ר"ד ;(טַאטוּפעד-תסנכ רעשיטסינָאיזיוװ

 עא בינה



 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -תסנכ רעשיטסינָאיזיװער) ןַאמשטינוי ןושמש ר"ד ;(עקירעמַא-דרָאנ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט

 .(הדובעה תודחַא ,לארשי ןופ רעטסינימ-ןרעניא) הדוהי רב לארשי ;(טַאטוּפעד

 ,לארשי ןופ רעטסינימ רענעזעוועג) ןילרעס ףסוי ר"ד :ןעוועג זדנוא "יב ןענייז 1959 רָאי ןיא

 ןופ רעריפ ןוא טנעדיזערּפ דוסיה-ןרק) ןיקבָאד והילא ;(טַאטוּפעד-תסנכ ,טסינויצ-רעניײמעגלַא

 ;(י"צּפמ ,לארשי ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא) ריאמ עדלָאג ;ריּפס סחניּפ ;ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד ;(ם"ּפמ

 ;(יחרזימה לעוּפה-יחרזימ ןופ טַאטוּפעד-תסנכ ,לארשי ןופ רעטסינימ רענעזעוועג) גרוב ףסוי ר"ד

 -קע-טלעוו ןופ ןיטנעדיזערּפ) ףיז הקבר יורפ ;(ל"הצ ןופ בר-טּפיוה) ןרוג המלש ברה לענָאלָאק

 -קַא ןשיטסינויצ ןופ טנעדיזערּפ-עציוו רעשיטסינָאיזיװער) ןַאמרַאלק ףסוי ;(?ָאציװ,, וויטוקעז

 .(ריעצה רמושה ,תונכוס רעד ןופ רַאנָאיצקנופ רעכיוה) ַאירול יבצ ;(טעטימָאק-סנָאיצ

 -תסנכ) דלעפצרַאה םהרבַא ;ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד :טסַאג וצ ןעוועג ָאד ןענייז 1960 רָאי ןיא

 -עקטונ .ס ;(י"אּפמ ןופ גיהנמ ,לארשי ןופ רעטסינימ) ןבא אבא ;(י"אּפמ ןופ רעריפ ,טַאטוּפעד

 רַאנָאיצקנופ רעכיוה) רעטרעלעג םחנמ ;(ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא "דנוב , ןופ ןקסע) שטיוו

 ןופ רעטסינימ רענעזעוועג) ןיוועל ריאמ קחצי ברה ;ריּפס סחניּפ ;(י"אּפמ ןופ ןקסע ,תונָכוס ןופ

 ,(לארשי-תדוגַא ןופ גיהנמ ,טַאטוּפעד-תסנכ ןוא לארשי

 ןופ רָאטקעריד רעשיטילָאּפ) גיײווצלרעּפ .ל .מ ר"ד :טכוזַאב זדנוא ןבָאה 1961 רָאי ןיא

 -ניל} ןויצ-ילעוּפ-הדובעה תודחַא ןופ גיהנמ-ןַארעטעװ) לבבורז בקעי ;(סערגנָאק-טלעוו ןשידִַיי

 ר"ד ;(י"אּפמ ןופ גיהנמ) רזש ןמלז ;(עדַאנַאק ןופ רעריפ רעשידנוב) רעמרעל רוטרַא יּפָארּפ ;({עק

 ןיקבָאד והילא ;(ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןייּפמַאק-סָאנָאב םענופ רָאטקעריד) ץרַאװש ףסוי

 .(י"אּפמ)

 -ָאקסַארּפ דנָאמשטיר ןוא םוַאבנעזָאר זלרַאשט רעטכיר :טלייוועג ָאד ןבָאה 1962 רָאי ןיא

 רעד ,םלָאהקָאטש ןיא הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,רעדנַאלָאה .פ ,עקירעמַא-דרָאנ ןופ רעוו

 -לארשי ,ןײטשדלָאג לארשי ר"ד ,ןייח טסנרע י'ּפָארּפ ,עקיסקעמ ןופ יקסיידזַאל .ח טסילַאנרושז

 ףסוי ,חירב םירפא ,עקירעמַא-דרָאנ ןופ ץַאק לבייל ,רוצ בקעי ר"ד ,יגומלא ףסוי רעטסינימ

 .טסעג עבושח ערעדנַא ייר ַא ןוא (זירַאּפ ןופ) ַאביר לַאפַאר ,(לארשי ןופ) רדה לארשי ,ָאריּפַאש

 עכעלטע עטלייצעג עטצעל יד ןיא ,ןעײטרַאּפ עשידִיי עגיה ערעזדנוא ןענייז ,טעז ןעמ יו

 -סרעּפ עטוג ןבָאה ייז ןוא ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא ןופ ךַאילש ןטיירב ַא ףיוא סױרַא ןרָאי

 םעניא ייס ,סעיציזָאּפ ערעקידובכב ןוא ערעקיטכיוו ץלַא ןעמענרַאפ וצ רעטייוו סָאװ ןוויטקעפ

 ייז ביוא רָאנ ןרָאװעג טדערעג רעבָא זיא סָאד .םוטנדַיי-טלעװ םעניא ייס ,בושי רעניטנעגרַא

 זיב יװ ,ןייטשרַאפ ןלעװ ןוא ןפמַאק ןוא ןטיירטש ענעבירטעגרעביא ךיז ןשיווצ ןדיימסיוא ןלעוו

 טעװ לַאפ םעד ןיא .ללכה תבוטל רערעדנַא רעד טימ ענייא שינָאמרַאה ןטעברַאוצטימ ,טציא

 ,בושי רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ קידהכרב:-לזמ ןייז טייקיטעט רעייז



 קינָאה השמ

 ןוא ןקיטסייג רעזדנוא ןופ ןיז רעד

 ךשטה ןנעלטּפַאשלעועג

 רעד ןגעוו טעברַא רעקיגָאװ ןוא רעקימענרַאפ ןייז ןיא טָאה ןַאמפױק השמ רעביירש רעד

 טעטיוויטקַא רעשילהק ןופ דליב טרילַאטעד ַא טקעלּפטנַא ,הליהק רעד ןופ טייקיטעט-רוטלוק

 .ןבעל םעיינ ןופ ןדָאב ןפיוא סעיצידַארט עקיטסייג עטלַא ערעזדנוא ןייז ךישממ ןופ טיבעג ןפיוא

 -כרוד םייב םינקסע-הליהק יד ןופ עיניל-טכיר עשיעדיא יד ןטכױלַאב ךעלטנירג ךיוא טָאה רע

 טימ טלעטש יז זַא ,םעד ףיוא -- רקיע עמַאס ריא ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טעברַא עקיזָאד יד ןריפ
 ןַא רַאפ לגנַארעג ןופ ,טייקכעלטלעוו ןוא עיצידַארט ןופ ,יינ ןוא טלַא ןופ זעטניס ַא רָאפ ךיז

 עשיטסינויצ יד רַאפ ףמַאק ןופ ןוא ךיז ןעניפעג רימ ּוװ ָאד ןבעל ךעלטפַאשלעזעג סָאנָאטױא

 -לוק יד זַא ,סע טסייה רעטרעוװ ערעדנַא טימ .לארשי-תנידמ וצ וצ זדנוא ןדניב סָאװ ןלַאעדיא

 טייקשידַיי רעלַארגעטניא ןופ טסייג ןלופ ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא הליהק רעד ןופ טעברַא-רוט

 ןיא ךיוא יװ ,בושי ןגיה ןיא ןעזנָא ריא ןופ ןוא גלָאפרעד ריא ןופ דוס רעד טגיל ןירעד ןוא

 .טלעוו רעשידִיי רעצנַאג רעד

 טקעריד טָאה רעכלעוו ,הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס רעד יו
 ןעגנוקרעמַאב עקינייא זיולב ןכַאמ ָאד ךיא ליוו ,טעברַא רעצנַאג רעקיזָאד רעד טימ טריפעגנָא
 1960 טייז ,רָאי יירד יד ןופ ךשמ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ גנורַאפרעד רעד ןופ ךמס ןפיוא
 -נעמוקכָאנ יד ןצונ ןעגנערב ןענעק טעװ גנורַאפרעד עקיזָאד יד זַא ,ןיימ ךיא לייוו ,1963 זיב
 עקידרעִירפ יד ןופ גנורַאפרעד יד יװ טקנוּפ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד ןופ רעריפנָא עקיד
 .טייקיטעט רעזדנוא ןצונ טכַארבעג טָאה

 .טרָא ןייא ףיוא טשינ טייטש ,ןבעל עכעלשטנעמ עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ ,ןבעל עשידִיי סָאד
 רדסכ ןייז ייברעד ןוא השורי-טסייג עקידתורוד ריא ןטיהנייא ליוו סָאװ טעטיוויטקעלָאק ַא רַאפ
 ןוא ןטייקירעװש םוש ןייק טשינ טָאה סע .ןעמעלבָארּפ עטספרַאש יד סָאד טגנערב ,שירעפעש
 שרעדנַא ,טנייה ןטימ זיולב טבעל ןוא ןטכענ ןייק טשינ טָאה סָאװ רעד ןעמעלבָארּפ םוש ןייק
 ליוו סָאװ קלָאפ עקיזָאד סָאד .ךשמה רַאפ טשינ ןוא םויק רַאפ זיולב טגרָאז סָאװ רעד :טגָאזעג
 עקיטסייג עטלַא יד ןגָארטטימ ךיוא ץנעטסיזקע ןייז ןיא ליוו רָאנ ,ןריטסיזקע זיולב טשינ רעכָא
 ןייז ןיא ןטלַאהנייא ךיוא ליוװ רָאנ ,טנייה ןטימ זיולב ןבעל טשינ ליװ סָאװ קלָאפ סָאד ,ןטרעוו
 ןוא געוו ןגנירג ןייק ןוא עבַאגפיוא עטכייל ןייק טשינ טָאה קלָאפ ָא-סָאד -- ןטכענ םעד ןורכז

 טשינ סע לָאז השורי רעקיטכענ ןייז ןופ טסַאל יד ידכ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש קידנעטש זומ סע
 .טרעקרַאפ ךיוא ױזַא ןוא טנייה ןופ געוו םעד ןופ ןגָאלשּפָארַא

 ןיא ןדָאטעמ עיינ ןוא ןגעוו עיינ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו זַא ,ןכיירטשרעטנוא ָאד ליוװ ךיא
 לייוו רַאפרעד זיולב ןרעוװ ןָאטעג ףרַאד סָאד זַא ,ןעניימ טשינ ןעמ ףרַאד טעברַא-רוטלוק רעד
 ןוּורּפ וצ טנגוי רעד רַאפ גרָאז יד ךעלכעזטּפיױה זדנוא טסיוטש יאדװַא .סע טגנַאלרַאפ טנגוי יד
 זַא ,יאדכ זיא סע רעבָא .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןופ ןדָאטעמ עיינ ןוא ןעלטימ עייג
 ןופ ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד ןוא טייצ יד טכַא ןיא טשינ טמענ ןעמ ןעוו :ןסיװ סָאד לָאז ןעמ
 -לע רעד ךיוא .ערעטלע יד ןשיװצ טעברַא-רוטלוק רעד ףיוא ךיוא לַאטַאפ סָאד טקריװ ןבעל

 עמק =
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 -רוטלוק יד זומ םיא טימ ךיוא ןוא ןבעל ןופ ףיול ןיא רדסכ ךיז טייב רוד-ןטנַארגימע רערעט

 ןסַאּפוצ ךיז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא ןייגטימ ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג יד ללכב יװ ,טעברַא

 טייצ רעסיוועג ַא ןיא עקיזָאד סָאד טָאה ןעמ לייוו .ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטרעדנעעג עוייז וצ

 עשיטַאטס ייב ןטלַאהעג ךיז טייקיטעט-רוטלוק רעד ןיא טָאה ןעמ ןוא טכַא ןיא ןעמונעג טשינ

 ןופ ןדִַיי ןדַיי ערעטלע לָאצ עסיורג ַא רָאג ךיוא ןענעז ,קירוצ רָאי 30-20 רַאפ ןופ ןדָאטעמ

 עוװיטקַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא ערעפס-רוטלוק רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא ,רוד-ןטנַארגימע

 טניווועגוצ ןעק שטנעמ-ןסַאמ רעכעלטינשכרוד רעד זַא ,טקַאפ ַא זיא סע :ןטנעמוסנָאק-רוטלוק

 -ּפָא ןבעל ןקיזָאד םעד ןופ ןעק רע ןוא ןבעל-רוטלוק ךעלטפַאשלעזעג וויסנעטניא ןַא וצ ןרעוו

 .ןרעוו טניוװעג

 ."ַארעּפָא, לַאז ןיא גנורעייפ רעד ייב ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד טנפע טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס

 ,ןײשנעמַאק .ט ר"ד ,ןַאמדירפ .א ,ּפָאקָארג .א ,ןַאמרעזַאלג .ש ,יקסװָאקַאלוק .ד :סקניל ףיוא סטכער ןופ

 .ינרַאשט ,רעלגירטש יכדרמ

 ,רָאלק זיא'ס .ןעגנומענרעטנוא ערעזדנוא ןופ טְקַאפ םעד ןעגנערב ךיא לעװ ליּפשייב סלַא

 ,רעטַאעט ַא ןופ לַאז ןיא רעדָא ,הליהק רעד ןופ לַאז ןיא ןעגנומענרעטנוא עסיורג ערעזדנוא זַא

 ןעגנומענרעטנוא עכלעזַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש .גלָאפרעד ךס ַא טימ ןעגנַאגעגכרוד דימת ןענעז

 ןַא טעמדיוועג זיא סָאװ רעדָא ,לארשי ןופ ,דנַאלסיוא ןופ טסַאג ַא ןטָארטעגסױרַא זיא סע ןעוו

 טלמַאזעגפיונוצ דימת ןבָאה סעזערּפמיא עכלעזַא .ןבעל ןשידִיי ןיא עטַאד-בוט-םוי רענײמעגלַא

 -עלַא ייז ןיילק וצ ןעוועג טּפָא ןענעז ןלַאז-רעטַאעט עטסערג יד ןוא ,וברי ןכ ,ןדַיי לָאצ עסיורג ַא

 זיולב טשינ רימ ןבָאה טעברַא-רוטלוק רעזדנוא ןָאטעג ןבָאה רימ ןעוו רעבָא .ןעמענוצניירַא ןעמ

 קרַאטש ןבָאה רימ רָאנ ,סעזערּפמיא עכעלמענסיוא יד טָא ןופ גלָאפרעד םעד טַאהעג ןיז ןיא

 סעירעפירעּפ יד ןיא ןעגנומענרעטנוא עכעלנייוועג ערעזדנוא ןופ גלָאפרעד םעד טַאהעג ןיז ןיא

 -רוטלוק עתמא זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ םירָאװ .סערייא-סָאנעוב סיורג ןיא ןוא טָאטש ןופ

 וי
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 -נייוועג םעד ךרוד אקווד רָאנ ,ןכעלנייוועגרעסיוא םעד ךרוד ןרעװ ןטסָאמעג טשינ ןעק טעברַא
 טשינ סָאװ טימרעד טסיורגעג תובא ערעזדנוא ךָאד ךיז ןבָאה .ןכעלגעט-גָאט םעד ךרוד ,ןכעל
 -רעד ךיוא רָאנ ,טלופעגרעביא ןוא טקַאּפעג ןעוועג ןענעז ןליש ענייש ןוא עסיורג ערעייז רָאנ
 .טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןדִיי ןענעז לשרדמה-תיב ןטסנפרָאװרַאפ ןוא ןטסנעלק ןדעי ןיא סָאװ טימ

 ,טָאטש ןופ ןטנגעג יד ןיא ןסרוק-ןגרָאמירפ-קיטנוז יד וצ ןקוקוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ ןעוז

 -רָאלַא זדנוא טָאה סָאד ןוא ןלעטש ןדירפוצ טשינ זדנוא ןעק ךוזַאב רעייז זַא ,ןעזרעד רימ ןבָאה
 .טרָאװ-רוטלוק ןשידִיי םוצ סערעטניא רעד ךיז טשעל ןטנגעג יד ןיא זַא .רַאפעג רעד ףיוא טרימ

 ןפָארטעגפיונוצ ךיז לָאמ ייווצ ןבָאה רימ ןוא םימעט ךס ַא בילוצ טקיױרמואַאב זדנוא טָאה סָאד

 -נעמַאזוצ ךיוא ךיז ןבָאה רימ .עגַאל רעד ןגעוו ןדערוצכרוד ךיז ידכ ,םינקסע-טנגעג יד טימ

 ,1957 רָאי ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב יד ןענעפערעד םייב

 רעקיזָאד רעד וצ הפורת ַא ןעניפעג וצ םַאזניימעג ידכ ןרָאטקעל ןוא רעביירש יד טימ ןפָארטעג

 -עג רָאלק זיא ךיז ןסעומשכרוד רעזדנוא ןופ לייוו ,ךַאז עכעלצונ ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא .רַאפעג

 טגָארט ןטנגעג יד ןיא סערעטניא-רוטלוק םענעלַאפעג ןופ דלוש רעד ןיא קלח ןסיורג ַא זַא ,ןרָאװ

 ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענעטיבעג יד טכַא ןיא ןעמענ טשינ ןופ טקַאפ רעטנָאמרעד-ןביוא רעד

 רעד זיא ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא ביוא זַא ,ןזײװנָא ָאד ךיא ליוו טערקנָאק .ןדִיי ןיױעטלע םעד

 -ער ,תוביסמ עלערוטלוק ןענעדרָאוצניא ףיוא טייצ עטסעב עמַאס יד ןעוועג ןגרָאמירפ-קיטנוז

 דיא ָאד סָאװ תוביס עייר ַא בילוצ ןטיבעג טייצ רעד טימ רעבָא סָאד ךיז טָאה ,המודכו ,ןטַארעפ

 ןטלַאהנָא רעטייוו ליוו ןעמ ביוא זַא ,רַאפרעד זיא רָאלק .ןענעכערוצסיוא ייז ץַאלּפ סָאד טשינ

 יערעפס-רוטלוק רעשידִיי רעד ןיא ןטנגעג יד ןיא ןעניֹוװ סָאװ ןדִיי יד ןופ וויסַאמ ןסיורג םעד

 תוביסמ-רוטלוק יד ףרַאד ןעמ ןוא ןשינעטלעהרַאפ-סנבעל עיינ יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןעמ ףרַאד

 עי יי
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 ךיז טָאה ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ ןעוו .םעווקַאב רעמ ייז רַאפ זיא סָאװ טייצ ַאזַא ןיא ןענעדרָאניײא

 -ָאד יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ןביוהעג קרַאטש ןעגנומענרעטנוא יד ףיוא ךוזַאב רעד

 ןיא ןענעז ,ןעזעג טשינ רעמ ןיוש סנגרָאמירפ-קיטנוז עסיוועג ייב ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןדִיי עקיז

 -עגנייא ךיז סערעטניא ןטיײנַאב טימ ןוא ןעמוקעג ָאי ,ייז רַאפ טייצ רעמעװקַאב רעמ ,רעדנַא ןַא

 .טנגעג רעייז ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק םעד ןיא ןסָאלש

 טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ טייקירעווש ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ָאד ךיז רימ ןבָאה ןרעױדַאב םוצ

 -עג ןטסנרעג םוצ טציא טלַאװ םלוע םענופ לייט רעטסערג רעד ,ןקיטייזַאב טנעקעג טשינ יז

 ךיז טלַאה הליהק יד .סטכַאנ וצ קיטיירפ טנדרָאעגנייא ןרעוו סָאװ ןעגנומענרעטנוא ףיוא ןעמוק

 וצ קיטיירפ טשינ ,סעזערּפמיא םוש ןייק ןייא טשינ טנדרָא יז רעכלעוו טיול הנקת ַא ייב רעבָא

 .1957 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד
 .וָאקרוט .מ ,שרעגנייפ .צ ,ה"ע ןשבמ .א רייד ,קיװָאנ .ר רייד :סקניל ףיוא סטכער ןופ

 רעד טָא רַאפ ןוויטָאמ עטקיטכערַאב עריא טָאה הליהק יד .גָאט ןצנַאג ַא תבש טשינ ןוא סטכַאנ

 יזַא יװ געווסיוא ןַא ןרעװ ןעניפעג ןזומ אבהל טעװ סע זַא ,ךיא ןיימ ,ןגעווטסעד ןופ .הנקת

 ןכלעוו ייב ,תבש-גנוע ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא סעזערּפמיא עקיטכַאנ וצ קיטיירפ ןענעדרָאוצנײא
 ןשירעלטסניק רעדָא ,טַארעּפער םעד ןבענ ןוא ערעפסָאמטַא עקידתבש יד ןרעוו ןטיהעגּפָא לָאז סע

 ,עקידתבש-לענָאיצידַארט סָאד קורדסיוא םוצ ןעמוק ךיוא לָאז טירטפיוא
 רעד ןיא ךיוא ךיז זומ ןעמ ױזַא יװ טזייוו סָאװ ליּפשייב ןייא טגנערבעג רָאנ ךיא בָאה ָאד

 ףיול םעד טימ ןוא טייצ רעד טימ ןענעכער קרַאטש רוד ןרעטלע םעד ןשיװצ טעברַא-רוטלוק

 רעד עגונ זיא'ס סָאװ סָאד .ךס ַא ןרעוװ טכַארבעג טנעקעג ןטלָאװ ןליּפשייב עכלעזַא .ןבעל םענופ
 ןופ טלַאהניא םעד עגונ ,רעמ ךָאנ רשפא ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא ןעגנומענרעטנוא יד ןופ טייצ
 יד ןיא ןדִיי יד ןופ קַאמשעג-רוטלוק םעד ןצעשרעטנוא טשינ רָאט ןעמ .ןעגנומענרעטנוא יד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 זיא סָאד לייוו ,טייקיניזטסּוװַאב רעייז ןצעשגנירג טשינ ןעמ רָאט יאדװַא ןוא יאדװַא ןוא ןטנגעג

 .טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ ןטַאטלוזער עלַאטַאפ וצ טגנערב ןוא םקונ ךיז

 -ַאטרַאּפעד-טנגוי ןרעדנוזַאב ַא ךרוד הליהק יד טריפ טנגוי רעד ןשיוװצ טעברַא יד שטָאכ

 טנעמַאטרַאּפעד ןטנָאמרעד םעד ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאד ,טנעמ

 ייר רעצנַאג ַא קנַאד ַא .ךעלצונ ןוא קיטכיוו רעייהעגמוא זיא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד טימ

 -טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא ןעִיצוצנײרַא ןזיוװַאב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד טָאה תוביסמ

 ןגילרעטנוא וצ ףיוא טלַא וצ ןיוש ןענעז עכלעוו ,סעמַאמ עגנוי ןוא סעטַאט עגנוי ערעפס רעכעל

 ןיא ןרעװ וצ טנכערעגניירַא טשינ ידכ גנוי גונעג ךָאנ ןענעז רעבָא ,טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םעד

 עגנערטש ןייק זַא ,ןזיוועג רעבירעד טָאה גנורַאפרעד יד .ןשטנעמ ערעטלע ןופ עירָאגעטַאק רעד

 טשינ ןעק טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םעד ןוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןשיוװצ גנוצענערגרעדנַאנַאפ

 ןטעברַא עדייב לייוו ,עיצַאנידרָאָאק רעסיוועג ַא ןיא ןטעברַא ןפרַאד עדייב .ןייז טשינ ףרַאד ןוא

 ,ליצ ןקיבלעז םעד רַאפ ךָאד

 סָאװ סעטַאד-קנעדעג עלַאנָאיצַאנ רעדָא ,םיבוט-םוי עלענָאיצידַארט ןופ ןעגנורעייפ עסיוועג

 עכעלטנגוי םלוע ןקיזיר ַא ןגיוצעגוצ עקַאט ןבָאה טנדרָאעגנייא טָאה טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד

 ,לַאז ןקיבלעז ןיא ןבָאה ייז סָאװ קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאכיסּפ ַא ןופ ןוא

 ןרעטלע ןטימ ללכב יװ ,ןרעטלע ערעייז טימ ןפָארטעג ךיז ,גנומענרעטנוא רעקיבלעז רעד ףיוא
 סערעירַאב יד ןפַאשוצּפָא לולע זיא סָאװ טירש רעדעי זַא ,זדנוא טגָאז גנורַאפרעד יד .רוד

 םעד טרעכיזרַאפ רע ןוא קיטכיוו קיטלַאװעג זיא רוד ןרעגנוי םעד ןוא ןרעטלע םעד ןשיװצ

 זיא ןקסע רערעטלע רעד סָאװ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא טנגוי רעזדנוא ןופ טירטניירַא

 .ןייז וצ ךישממ טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש ױזַא

 ךיז ךיא בָאה טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס סלַא עיצקנופ יד ןעמענרעביא םייב

 -רוטלוק רעקידרעִירפ רעד טלעטשעגנייא טָאה'ס סָאװ עיצידַארט רעכייר ַא ףיוא ןפָארטעגנָא
 ךס ַא ןפָא זדנוא רַאפ ןגעלעג ןענעז סע .גרעבלטימ םהרבא רַאטערקעס םעד טימ טנעמַאטרַאּפעד

 וצ ךישממ טימַאב ךיז ןבָאה רימ .ןעוטפיוא עטווורּפעגסױא ךס ַא ןוא ןגעוו ענעטערטעגסיוא
 -עג זיא גנוזָאל רעזדנוא .ןוויטַאיציניא עיינ ןעמענוצרעטנוא ייברעד ןוא עקידרעִירפ סָאד ןייז
 זדנוא רַאפ טעברַא-רוטלוק יד טריפעג ןבָאה סָאװ יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןקיטסעפרַאפ :ןעוו
 ןליו רימ .ליצ רעזדנוא וצ ןריפרעד זדנוא ןענעק עכלעוו ןגעו עיינ ןטערטסיוא ייברעד ןוא
 ייז רָאנ ,יינ סָאד ןופ ןבייהנָא ןפרַאד טשינ ךיוא ןלעװ זדנוא ךָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ יד זַא ,ןפָאה
 לייוו ,רעכעה ןוא רעכעה ןגייטש ןענעק ןלעװ ייז ןכלעוו ןופ לּפַאטש ַא ףיוא ןעניפעג ךיז ןלעוז
 .ךשמה ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק רעזדנוא ןופ ןיז רעתמא רעד זיא סָאד
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 ןַאמפיוק השמ

 טנעמַאטרַאּפעד רוטלוק ןופ טייקיטעט יד

 הליהק רעד יינ

 גנוצַאשּפָא ןוא קילברעביא

 טשינ טייו טמענרַאפ הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק רעד שטָאכ זַא ,ןסייוו עלַא

 -הליהק רעד טיג סָאװ רעקיזָאד רעד רעבָא רע זיא ,טעשזדוב ןשלהק ןיא עיציזָאּפ עטסערג יד

 ןיא טעטירַאלוּפָאּפ עטסטיירב יד ריא טפַאשרַאפ ןוא סנַאנָאזער ןטסקיכליה םעד עיצוטיטסניא

 .ןבעל ןשידִיי ןכעלטלעװלַא ןיא ןוא ןגיה

 ַא ,טלַאהניא ןטיול ייס ,םרָאפ רעד טיול ייס זיא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ טייקיטעט יד

 -ירעּפסקע ןבָאה סָאװ ,תורוד-ןטנַארגימיא רָאּפ ַא ןופ ןעגנורַאפרעד יד ןופ רָאּפשּפָא רעקיטסייג

 ןכעלמיטסקלָאפ םוצ טרעקעגקירוצ ךיז ןוא םינפוא ןוא םיחטש ענעדיישרַאפ ףיוא טריטנעמ

 ַא ױזַא טקנוּפ טנָאטַאב סָאװ טעברַא-רוטלוק ַא ;טעברַא-רוטלוק רעקידלארשידללכ ַא ןופ שרוש

 ַא ,רעלעטשטפירש ןוא גיהנמ ןשידִיי ַא ןופ רַאסרעוװינַא ןַא יו ,בוט-םוי ןלענָאיצידַארט-שידִיי

 שינעעשעג-רוטלוק ַא ,טייקכעלנעזרעּפ רעקיטייצטנייה ַא ןופ ייליבוי ַא יו ,עטַאד עשירָאטסיה

 .געט עקיטציא ערעזדנוא ןופ גנוניישרעד עשירַארעטיל ַא יו ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא

 ןופ לובג ןיא ןײרַא טייג ,סעיצַאריּפסַא יד ןוא טסצמרַאפ ןטיול ,רעמ ךס ַא ןוא ץלַא סָאד

 -ַאב ןוא ןצענערג עכעלטסניק ךס ַא .הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעקידלארשי-ללכ רעד

 ךס ַא ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה םלוע רעד ןוא ,ןרָאװעג טשיװעגּפָא םעד ךרוד ןענייז ןעגנוצענערג

 -עג ןייא ןזיוועג ,ּוו-ץעגרע ןוא זיא סע ןעוו טָאה סע יװ ,טסייג ןשידַיי ןופ טלעוו ערעטיירב ַא

 סָאװ םעד וצ ןעמוקעג טשינ לָאמ ןייק טלָאװ ,ןתמא רעד ןיא .םזינַאגרָא-רוטלוק רעכעלטפַאשלעז

 ןצנַאג ןופ ןוצר םעד טריפעגסיוא טשינ טלָאװ ,הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק יד ןעוו ,זיא סע

 ןדעי םורַא ןדִיי ןופ טייקנסירעצ רעשיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא טײקצנַאג ַא ןפַאש וצ -- :ללכ

 .טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז רעכעלגעטיגָאט ןוא רעקידעכָאװ רעד ןופ סױרַא טייג סָאװ ,ןינע

 -דנוא ןופ עטסקיטרַאנגיײא עמַאס סָאד זַא ,ןגָאז וצ ןבירטעגרעביא ןייז טשינ רעבירעד טעוװ סע

 טרעוװ סָאװ טעברַא-רוטלוק יד זיא ,הסונ םענעגייא ןַא וצ ןטסטנעָאנמַא זיא סָאװ ,ןבעל רעז

 ,הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןכרוד טריפעגנָא

 -ָאיצַאנ רעקיגוצסיורג רעד רַאּפ ןוויטַאלרעּפוס עקידנעגנילק ןצונ םעניא טשינ ָאד טייג סע

 וצ רשוי ַא ןעוװעג טלָאװ ,ןגעווטסעד ןופ .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד ןופ טייקיטעט רעלַאנ

 -רוטלוק עטסנביוהרעד ןוא עטסעב יד ןופ סעוויטַאיציניא-רוטלוק יד ןשיװצ ךיילגרַאפ ַא ןכַאמ

 -ץנַאלג ןטסערג םעד ןיא וליפַא ,זיירק ןגנע ןַא ףיוא ןזיוועגנָא ןבילבעג טרָאפ ןענייז סָאװ ,םינקסע

 יד טריפעגנייא טָאה סָאװ ,הליהק רעד ןופ חסונ ןקידלארשיד-ללכ ,ןלַאנָאיצַאנ םעד ןוא ,דָאירעּפ

 -ניא ןַא ןיא שממ "טסַאג-רוטלוק, ףירגַאב םעד טלדנַאװרַאפ ןוא םינמז-רוטלוק עשיטַאמעטסיס

 -פיוא טָאה ןוא ןלַאז-רעטַאעט עסיורג יד ןיא טרָאװ עשידִיי סָאד טריפעגסורַא טָאה :עיצוטיטס

 ץוח .בושי רעזדנוא ןופ םלוע ןטיירב םייב טרָאװ ןקיזָאד םעד רַאפ טייקידנעווטיונ ַא טקעוװעג |

 ,םיחילש ,ןשטנעמ-רוטלוק עלַא טנַאּפשעגניײא הליהק יד טָאה ,טסעג-רוטלוק ןעגנערבּפָארַא טעד

 ךעמוק ענובירט-הליהק רעד ךרוד ןלָאז ייז זַא ,ןשטנעמ-טסייג ןוא םיגיהנמ ,רעלטסניק ,רעביירש
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ טייקיטעט רעד קנַאד ַא .ןדַיי רעניטנעגרַא יד טימ טקַאטנָאק ןיא
 סָאד ןוא ,טלעוו רעשידַיי רעטיירב רעד ןיא סערדַא רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג סערייא-סָאנעוב זיא
 .עיצַאטיװַארג רעלַאנָאיצַאנ-שידַיי ןופ ץַאלּפ ַא -- עניטנעגרַא עשידַיי

 הליהק וצ אשידק-הרבח ןופ -- עיצולָאװע רעד ןופ ןרוּפש יד ףיוא קירוצ ןעייג רימ ןעוו

 םינמיס עטלוב יד .טײקכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןיגַאב עמַאס ןפיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש --

 טנעמָאמ ןטימ טנַאה רעד טימ שממ ןּפַאטנָא רעבָא ךיז ןזָאל גנולדנַאװרַאפ רעקיזָאד רעד ןופ

 -לַאורַאפ עטשרע יד טלייוועגסיוא טרעוו'ס ןוא ןטוטַאטס-הליהק יד טרעדנעעג ןרעװ סע ןעוו

 ךרוד ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז ןטיטַאטס עיינ יד .ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ ןופ דוסי ןפיוא גנו

 ענק עסערב ַא ןפוררַאפ הליהק יד טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא ,1956 יַאמ ןט2 םעד גנוריגער רעד

 ,1958 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ גנולעטשסיוא רעד וצ גנַאגנײרַא רעװיטַארָאקעד רעד

 ,לארשי תנידמ רָאי ןעצ ןופ ןכייצ ןרעטנוא

 -עג סע ןבָאה סָאװ יד זַא ןזיװַאב םעד ךָאנ טָאה טייצ יד .שינעעשעג רעקיזָאד רעד ןגעוו ץנער

 םעד .עניטנעגרַא רעשידַיי רעד ןיא טייקכעלקריוו רעיינ ַא ןופ גיוו רעד ייב ןענַאטשעג ןענייז ןָאט

 1957 לירּפַא ןט14 םעד ןוא סעטסיל-לַאװ יד ןרָאװעג טריזילַאיציפָא ןענייז 1957 ץרַאמ ןטס9

 יד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,גנוטלַאװרַאפ עיינ יד .ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ,ןיקטוג ךלמילא טימ ,סַאג רעשידַיי רעגיה רעד ףיוא ןעגנוטכיר עשיגָאלָאעדיא ענעדיישרַאפ

 ,גרעבלטימ םהרבא ןוא ,ריסַאק ,שריה רתלא ,רַאטערקעס-לַארענעג ,שרעגנייפ יבצ ,טנעדיזערּפ

 -לעז ןופ יַאמ ןט15 םעד ןטמַא יד ןעמונעגרעביא טָאה ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס

 -סייג ענייז ןופ ,בושי ןופ קורדסיוא רעוויטַאטנעזערּפער רעתמא רעד ןעוועג זיא יז ןוא רָאי ןקיב

 .ןרעגַאב ןוא ןטפַאשקנעב עקיט

 בא קה א
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 -ייל-הליהק עיינ יד טָאה ,ןטמַא יד ןעמענרעביא ןכָאנ געט 5 ,1957 יַאמ ןטס20 םעד ןיוש

 ןדַיי עלַא זַא ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,רעטַאעט ןשידַיי ןרַאפ ןצנעוובוכ עלעיצעּפס טמיטשַאב גנוט

 סנילטייצ .א רַאפ גנורעייטשייב ַא טמיטשַאב טרעוו ינוי ןט4 םעד .ןעגנולעטשרָאפ יד ןעז ןלָאז

 עקידנעשזדנָאלבא רַאפ ילוי ןט17 םעד ןוא רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא "עקרתסאפ

 950.000 ןופ עמוס ַא טמיטשַאב 1957 רעבמעצעד ןט9 ןופ גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ יד ."ןרעטש

 ןסרוק-קיטנוז ,םירבחמ עגיה ייב קרעוװ ןופ ףיוקנייא ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןרַאפ סעזעּפ .גרַא

 סרעלָאמ עשידַיי רַאפ סעידיסבוס ,רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ ץנעוובוס ,ןטנגעג ןוא לַאז-הליהק ןיא

 .ןטנעדוטס רַאפ סעידנעּפיטס ןוא

 .רעכיב ןופ ןשיט יד ייב םינקסע-הליהק ןוא רעביירש ,רערעל .1958 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוה
 .ךַאברעױא םירפא ,טסַאג'רעביירש רעד -- סקניל ןופ רעטסקעז רעד

 ,אמגודל רָאנ רעפיצ עקיזָאד יד סױרַא ָאד ןעמענ רימ זַא ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא ָאד לָאז
 -וס עוויטַאלער עקיזָאד יד .עיצַאטנעירָא רעיינ רעד ןופ עזַאפ-סגנַאפנָא יד ןעוועג זיא סָאד לייוו

 ריא טימ הליהק יד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא בגַא .טייצ רעד טימ ןסקַאװעגסיױא קרַאטש זיא עמ
 רעייז ןעמענרַאפ ייז ,םירבחמ ןוא ןגַאלרַאפ עגיה יד רַאפ ףליה עסיורג ַא זיא ,טייקיטעט-ריטלוק
 ךיוג גלָאפרעד סיורג טימ טיײרּפשרַאפ ןרעוו ייז ןוא ףיוקנייא-רעכיב םייב ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא
 םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא םעד ךָאנ זיא סָאװ ,החנה רעקיטנעצָארּפ-50 ַא ןופ ןובשח ןפיוא
 .שדוח-רעכיב

 הליהק יד; :זַא ןיוש רימ ןרעה 1957 רעבמעצעד ןטס26 ןופ גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא
 יװ רימ ןעעז רעטעּפש ןוא ."טעברַא-רוטלוק ןָאט ןיײלַא ךיוא רָאנ ,ןרידיסבוס זיולב טשינ ףרַאד
 .ןָאטעג ךיוא טרעוװ סע רָאנ ,ןסולשַאב ןעמעננָא םייב ןוא ןדער םייב טשינ טביילבימ

 -יהק רעד ןופ לכה-ךס ןוויטיזָאּפ ַא ןיוש רימ ןרעה 1958 רַאונַאי ןט1 ןופ גנוציז רעד ףיוא

 -עג ןבעגעגסיוא זיא הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ 50 יװ רעמ .רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ טייקיטטט הל
 :רעטנוא טכיירטש שרעגנייפ יבצ רַאטערקעס-לַארענעג רעד ןוא ךוניח ןוא רוטלוק ףיוא ןרָאװ
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 ףיוא ."אשידק-הרבח ַא ןענייז רימ זַא ,תוסנכה יד ןוא הליהק ַא ןענייז רימ זַא ,ןזייוו תואצוה יד,
 סעזעּפ ןָאילימ 41 רעבירַא ןופ טעשזדוב ַא ןעמונעגנָא טרעוו 1958 ץרַאמ ןט19 ןופ גנוציז רעד

 יכדרמ ,טסַאג-רוטלוק ןטשרע םעד ןעגנערבוצּפָארַא טמיטשַאב טרעוו סע .רָאי ןקידנפיול ןרַאפ

 רַאסרעװינַא ןט10 םעד דובכל טַאר-הליהק ןופ עיסעס עכעלרעייפ ַא ןפורפיונוצ ןוא רעלגירטש
 טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד הליהק יד זַא ,טמיטשַאב יַאמ ןטס21 ןופ גנוציז יד .לארשי-תנידמ ןופ
 -ַאעט טלדנַאהַאב לָאמ ַא רעדיוו ןרעװ ינוי ןטס25 םעד .ךוניח ןוא טנגוי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 -ַאעט-שידִיי ןגעוו עטַאבעד ןוא שיוטסיוא-סגנוניימ םעד ךָאנ ןוא ןעמעלבָארּפ-טנגוי ןוא -רעט

 ןסולשַאב עקיטכיוו ןעמונעגנָא ןרעוו ,בושי רעזדנוא ןופ רָאטקַאפ-רוטלוק רעקיטכיוו ַא יו ,רעט

 ןרַאפ ןרעוװ ןענּוװעג ףרַאד סָאװ ,רוד ןרעגנַיי םוצ געוו ַא טנכייצעג טרעוו סע ןוא ןצנעוובוס ןופ

 אב

 ,1958 רָאי ןיא ןמזירוטלוק םעד עיצקעל ַא טימ טסילש ןיקרעמ השמ רייד

 ,ןיקטוג .א :סקניל ;גרעבלעטימ .א :סטכער

 ןופ טעברַאטימ עטשרע יד סיוא ךיז טלקיוו החנה רעקיזָאד רעד ןופ .ןבעל-הליהק ןטריזינַאגרָא

 וצ טנייה .ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ןטנעמַאטרַאּפעד-טנגוי יד ןוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד

 -נָא רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעקיזָאד רעד ןיא ןָאטעגנײרַא סיפ עדייב טימ הליהק יד טייטש גָאט

 -הליהק רעד ןופ קעיירד רעקיטסייג רעלַאטיװ רעד זייווכעלסיב ךיז טפַאש סע ןוא גנוגנערטש

 .טעברַא-טנגוי ןוא רוטלוק ,ךוניח :טייקיטעט

 םעד ןרעייפ וצ ןעגנוטיירגוצ יד טכַאמעג ןרעוו 1958 רעבָאטקָא ןטס29 ןופ גנוציז רעד ףיוא

 טריטוקסיד לָאמ ַא רעדיו טרעוו סע ןוא עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי ןופ רַאסרעוװינַא ןטס0

 טציטשעג ףרַאד סע רעטַאעט שידִיי ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ טעברַא יד

 טדערעג לָאמ ַא רעדיוו גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא טרעװו רעבמעצעד ןטס26 םעד .ןרעוו

 וצ ןסָאלשַאב טרעוװ לָאירעּפ ןקיבלעז ןיא .רָאי-םכילע םולש ןגעוו ןוא טסעג-רעביירש ןגעוו

 עאטי יי
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 -עטשרָאפ יד רַאפ עציטש ַא ;קרָאי-וינ ןיא טניישרעד סָאװ ,ךוב-רעטרעוו ןשידִיי םעד ןציטש

 תוחנה עקיטנעצָארּפ-50 ןוא 25 טימ (ןלָארטסַאג סלעקניפ ןועמש) *ליעלָאס, רעטַאעט ןיא ןעגנול

 -ָאסַאּפ ןיא יקציוועסוק השמ ןזח ןופ טירטפיוא-סגנונעגעזעג ןרַאפ ץנעוובוס ַא ;ןטעליב יד ףיוא

 882,011.10 טמיטשַאב טרעוו (.דנַא"א ףיוקנייא-רעכיב ,ןסרוק) ןתוכרטצה-רוטלוק רַאפ .לּפמעט

 .סעזעּפ

 -טַאלג בקעי ןגעװ ןדלָאמעג טרעוו 1959 ץרַאמ ןט4 ןופ גנוציז-סגנוטלַאוװרַאפ ךעד ףיוא

 רעד זַא טרעלקרעד שריה רתלא ריסַאק רעד .ןמז-רוטלוק םעד ןענעפערעד וצ םוקנָא סנייטש

 ןופ ףױרַא-גרַאב רעד .סעזעּפ ןָאילימ 69 ףיוא ןעזעגסיורָאפ זיא רָאי ןקידנפיול ןרַאפ טעשזדוב

 -עווש עלעיצנַאניפ ןופ ןעגנולכיורטש טימ לופ רדסכ זיא הליהק רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד

 טקנוּפ ןקיזָאד ןגעוו לייוו .טעברַא-ךוניח ןוא טנגוי ,רוטלוק יד טשינ רעבָא טמיוצ סָאד ,ןטייקיר

 גנוציז רעד ףיוא .רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ עלַא ןשיוװצ טייקימיטשנייא ןַא ןַארַאפ דימת זיא

 .רָאי-םכילע-םולש ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב רעד וצ גנַאגנײרַא םייב

 ןשידַיַי ַא ןופ טעברַא-סגנושרָאפ עקיטכיוו ַא ןרידיסבוס וצ טמיטשַאב טרעװ ינוי ןטס24 ןופ

 -םכילע םולש יד סעזעּפ טנזיוט 25 טימ ןציטש וצ ןעמונעגנָא טרעוו ילוי ןט15 םעד .רעקירָאטסיה

 ,"ערטימ, רעטַאעט ןרַאפ שדוח ַא סעזעּפ טנזיוט 25 ןוא ,סעלוש-"ָאשיוצ,, יד ןופ גנולעטשסייא
 -סגנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא ןרעוו טסוגיױא ןטס26 םעד .ךוב ןשידַיי ןופ שדוח ןרַאפ 510,129.18 ןוא
 ןפוא םעד ןגעוו שיוטסיוא-סגנוניימ ַא טימ .שדוה-רעכיב םוצ ןעגנוטיירגוצ יד טלדנַאהַאב גנוציז

 -וצסיורַא טייקיטיונ רעד ןוא ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד טימ טנגוי רעד ןריסערעטניארַאּפ וצ
 ןשטנוװ עטוג עלַא טשינ זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ייברעד טרעוו סע רעבָא ,ןיטעלוב-הליהק ַא ןבעג

 טמענרַאפ רעבמעטּפעס ןטפ םעד .ןטייקירעוװש עלעיצנַאניפ יד בילוצ ןרעוװ טכעלקריװרַאפ ןענעק
 ןגיה ןופ רָאי 100 ןופ סעטַאד עקיטכיוו יד ןופ ןעגנורעייפ יד טימ גנוציז-סגנוטלַאװרַאּפ יד ךיז

 ןגַארפ טלדנַאהַאב לָאמ ַא רעדיוװ ןרעו סע ןוא עיצַאזינָאלָאק עשידַיי רָאי 70 ןוא בּושי ןשידַיי
 םייח זַא ,טמיטשַאב טרעװ 1959 רעבמעטּפעס ןטס25 ןופ גנוציז רעד ףיוא .שדוח-רעכיב ןופ

 יו יו
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 -ַאב טרעוו סע ןוא שדוח-רעכיב ןופ גנונעפערעד רעד וצ טסַאג-רוטלוק רעד ןייז טעװ עדַארג

 .עטַאד יד טמיטש

 "טנַא םעד ןיא גנַאג-ףױרַא-גרַאב םעד ןופ קהבומ-ןמיס ַא ןוא רָאּפשּפָא-רוטלוק רעקיטכיוו ַא

 (19523-54) ד"ישת רעכיב רָאי ייווצ יד קפס םוש ןָא ןענייז ןבעל-הליהק ןגיה ןופ געוו-סגנולקיוו

 ןטשרע ןיא .ןטייז 600 בורק ןופ (1954-55) ו"טשת ןוא ,טַאמרָאפ ןסיורג ןטייז 500 רעביא ןופ

 ."סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ ןבעגעגסױרַא; טַאלב-רעש ןפיוא ןזיוועגנָא טרעוו

 -סױרַא רעד יו הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד ןיוש טרירוגיפ ךוב-רָאי ןטייווצ ןיא

 -ענַאיצקַאדער רעד טימ ,גרעבלטימ םהרבא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןענייז רעכיב עדייב .רעבעג

 .טַאנַארג בקעי ןופ טנכייצעג עליה ,שזַאקַארב םייח ןוא ןייטשנרעב יכדרמ ןופ טעברַאטימ רעל

 ויםדצאי

 .(1959 רָאי) גנולעטשסיוא-רעכיב רעד ףיוא יבבל הירא רָאדַאסַאבמַא-לארשי 'וװעג

 -ּפער ןוא עלענָאיצרָאּפָארּפ ,עשיטַארקָאמעד יד טקיטסעפַאב רעמ ךָאנ טרעוו 1960 רָאי ןיא

 ןט10 םעד .ןלַאװ טריפעגכרוד ןרעוו לירּפַא ןטס24 םעד .הליהק רעד ןופ רוטקורטס עוויטַאטנעזער

 ןטימ ,גנוטלַאװרַאפ עיינ יד טרימַאלקָארּפ טרעוו גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ רעטצעל רעד ףיוא יַאמ

 ּפָאקָארג רשֲא :ריסַאק ,ןַאמדירפ רזעילא :רַאטערקעס-לַארענעג ,ןײשנעמַאק היבוט ר"ד :להקה-שאר

 .קינָאה השמ :טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןוא

 -ַאב רעד .גנוטלַאװרַאפ רעיינ רעד ןופ גנוציז עטשרע יד רָאפ טמוק 1960 יַאמ ןטס31 םעד

 ערעדנַא ןוא סרענדער ,סעידנעּפיטס ,רָאכ ,ןסרוק-קיטנוז ,ךוב ןשידַיי ןופ שדוח ןרַאפ ףערט

 ייוצ טמיטשַאב ןרעוװ ינוי ןט9 ןופ גנוציז רעד ףיוא .סעזעּפ 2,409,440.15 זיב סיוא טסקַאוװ

 רעד ןופ רָאי 150 ןוא עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 100 דובכל ןטעברַא רַאפ סעימערּפ

 .עיצולָאװעריַאמ

 ןוא עדַארג םייח ןופ םוקנָא רעד טקיטעטשַאב טרעוו טסוגיױא ןט3 ןופ גנוציז רעד ףיוא

 -מעווָאנ ןט2 םעד .שדוח-רעכיב םעד ןבײהנָא ןרַאפ רעבמעטּפעס ןט15 ןופ עטַאד יד טמיטשַאב
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 .ןמז ןקידנעמוק ןרַאפ טסַאג-רוטלוק ןטימ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד ןיוש ךיז טגרָאזַאב 1960 רעב

 -רוטלוק רעד ןייז טעװ לקיב המלש ר"ד זַא גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא ןדלָאמעג טרעוו סע

 ,1961 רָאי ןרַאפ הליהק רעד ןופ טסַאג

 רעקיטסייג רעד רעדָא ,הליהק -- אשידק הרבח -- שדוח-רעכיב רעד

 ןדִיי רעניטנעגרַא ןופ תוהמ

 -נעגרַא ןיא הליהק רענרעדָאמ ַא וצ אשידק-הרבח רעשידָאמטלַא רעד ןופ גנַאגרעביא רעד

 ,סרָאטַאמרָאפער ןוא רעריזינרעדָאמ רעדָא ,םיגיהנמ עקיצנייא ןופ גנופַאש ןייק טשינ זיא ,עניט

 'רעקיזָאד רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה עיזיוו עשידיחי ןוא טעטיוויטקַא עשידיחי םגה

 .1959 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד רעד דובכל םייחל

 יד .ןבעל ןשידִיי ןגיה ןיא סעצָארּפ רעכעלריטַאנ ַא זיא גנַאגרעביא רעקיזָאד רעד .עיצולָאװע

 ןשידַיי ןופ ףירגַאב ןשיקנערפטלַא ןטיול ןרָאװעג טעדנירגעג הנווכב רשפא ָאד זיא אשידק-הרבח

 -נערַאפ טשינ טייוו ךָאנ זיא סָאװ געוו םעד ןייג ןביוהעגנָא ךיילג טָאה יז רעבָא ,ןבעל-לטעטש

 -אשידק-הרבח יד ףיוא ןזיוועגנָא הליהק ענרעדָאמ רעזדנוא ךָאנ זיא רַאטעשזדוב תמחמ ,טקיד

 צעטספיט יד ןוא געט ערעזדנוא ןיא ןָא ךָאנ טלַאה סעצָארּפ-גנַאגרעביא רעקיזָאד רעד .תוסנכה

 סעצָארּפ רעגנַאל ַא זיא סָאד לייוו ,תורוד ערעגנַיי עיינ יד ןבעגוצרעביא סָאד זיא גנובערטש

 ןטשרע םעד טנכײצעגּפָא טשרָאקָא טָאה סָאװ ,הצופת רעשידִיי רעיינ ַא ןופ עיצולַאװע ןַא ןוא

 בעל שידִיי טרעדנוהרָאי

 רעד ןופ ןקורדסיוא עטסקיטולבלופ יד ןופ ענייא זיא הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק יד

 ךיז טָאה ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד .ןרָאי עגנַאל ןופ סוחי ריא טיצ סָאװ ,עיצולָאװע רעקיזָאד

 א ןופ ןליו רעד רעבָא ,רעכיב יד ףיוא החנה רעקיטנעצָארּפ-25 ַא טימ 1947 ןיא ןביוהעגנָא
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 סעריײײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 עטסעב יד ייב ,ןרָאי ךס ַא טלמירדעג טָאה ,רוטלוק רעשידִיי רעד רַאפ טעברַא-סקלָאפ רעטיירב

 ןופ טעברַא-רוטלוק עשידִיי יד ןריפוצסורַא טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ ןשטנעמ

 עכלעזַא רַאפ עמרָאפטַאלּפ עקיצנייא יד ןעוועג טשינ זיא הליהק יד .טפַאשגנע רעקידלזיילק רעד

 לייוו ,ןעמונעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עטסנעגנולעג יד ןעוועג רָאנ זיא יז ,ןוװּורּפ ןוא ןטנעמירעּפסקע

 רעד טיול ,ליצ ןקיזָאד ןרַאפ עמרָאפטַאלּפ עטסנפורַאב יד ןעוועג לפייווצ םוש ןָא ךיוא זיא יז
 .עניטנעגרַא ןשידִיי ןופ רוטקורטס רעקיטסייג ןוא טײקיטרַאנגיײא

 -גרַאב ןרעווש םעד זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַא רָאי רָאּפ עטשרע יד ןופ ןרעפיצ עשיטסיטַאטס יד
 -סייג עטסנעש יד ןופ ענייא גָאט וצ טנייה זיא סָאװ םעד ןופ עיצולָאװע עמַאזגנַאל יד ןוא ףױרַא
 רעטסומ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ןוא עניטנעגרַא ןשידִיי ןופ ןעגנוכיירגרעד עקיט
 .ךוב ןועידִיי ןופ שדוח רעד -- טלעוװ רעשידִיי רעטיירב רעד ןיא םש ַא טימ

 רעווקס םעד ןפורנָא ןופ טקַא ןתעב טדער ,ַאקָאק ָאדנַאמרַא רייד טעטילַאּפיצינומ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 .ןעמָאנ-םכילע-םולש טימ

 לָאצ רעד ןופ ןרעפיצ יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טשינ ךָאנ ןענייז רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא

 גטנעצָארּפ 25 ןופ החנה ַא טימ ףיוקרַאפ ןופ ףערטַאב םעניימעגלַא םעד רָאנ ןבָאה רימ ןוא םינוק

 סעזעּפ 148917 -- -- == ח= ח- י-ה ך= י- ך= 1947 רָאי

 א 8224 -- == == == == == ז= == == 1948 ,

 , 2151 -- == == == י- י= == י= == 1950 ,

 , 22,239 -- -- == == == י= ח= ז- -= 1951 ,

 ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא ףױרַא-גרַאב טירט עטשרע יד ןופ טייקירעווש יד
 ןרעפיצ יד ןגעק ּפָארַא-גרַאב רעשּפיה ַא ןַארַאפ וליפַא זיא 1948 ןיא סָאװ ,ןײלַא םעד טימ ןיוש
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 סעהייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -רעביא טָאה ןעמ שטָאכ זַא םעד ןופ ןעמ טעז עיצולָאװע עמַאזגנַאל יד ןוא רָאי ןטשרע םעד ןופ

 זיא ,ןרָאװעג טלּפָאטרַאפ יו רעמ זיא רעפיצ יד ןוא ,1950 ןוא 1948 ןשיוװצ רָאי ַא ןעגנורּפשעג

 -רעל טשינ ךס ןייק רימ ןענעק בגַא ,רעּפַאנק ץנַאג ַא 1950-51 ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד רעבָא

 -רַאפ לָאצ יד טשינ ןוא םינוק לָאצ יד טשינ ןבעגעגנָא טשינ ןרעוו סע תמחמ ,ןרעפיצ יד ןופ ןענ

 ,ךמסומ-לעב רעּפַאנק ַא ןרָאי-עיצַאלפניא ןיא זיא ןיילַא ףערטַאב רעד .ןרַאלּפמעזקע עטפיוק

 -ּפָא טשינ ךיז טָאה ,עיצולָאװע רעמַאזגנַאל רעד ןוא בייהנָא ןרעווש ןפיוא קידנקוק טשינ

 םעד ייב רָאנ טשינ טפיירעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,סעצָארּפ-סגנַאגרעביא רעקיזָאד רעד טלעטשעג

 -טינש ךעלטשער ןייק טשינ ןענייז רעכיב עשידִיי .םלוע ןטיירב םייב ךיוא רָאנ גנוריפנָא-הליהק

 -רַאפ ַא ןופ הביס יד ןוא האיצמ ַא זיא סע לייוו רַאפרעד זיולב ךעלפיוקרַאפ ןענייז סָאװ ,הרוחס

 "םכילע-םולש רָאינ00, טימ תוכייש ןיא ,ָאשיװצ , ןיא גנולעטשסיוא-םכילע-םולש רעד ןופ טנעמגַארפ ַא

 .יָאשיװצ רָאי 25, ןוא

 יד ןיא .ןזיירּפ יד ףיוא החנה טנעצָארּפ 25 יד ןייז טשינ ןפוא םושב ןעק ,סערעטניא ןטרעסערג

 -רַאּפ לָאצ יד ךיוא ןבעגעגנָא ןרעפיצ עשיטסיטַאטס יד ןיא ןיוש ןרעוװ רָאי ףניפ עקידרעטייוו

 :ףערטַאב ןטימ ןעמַאזוצ םינוק לָאצ יד ןוא ןרַאלּפמעזקע עטפיוק

 םינוק ףערטַאב ןרַאלּפמעזקע עטפיוקרַאּפ

 80 265 עט יע הי יי 1952 רַאי

 119 6,/20+6,6 2 עט לב ) לאה 'ה- 9 1952 - 

 122 15 טעו ;=) == === ףיי= == 1954 ,

 16 10,285 4,153 == י-ה =- == == 1958 ,

 1,5 20,681, 5 4,246 = יה =- == 950 8
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -רוטלוק ַא ןופ ףױרַא-גרַאב ןקידרעטייוי םעד ןגלָאפכָאנ רימ ןענעק ןרעפיצ עקיזָאד יד ןופ
 -ַאזינַאגרָא ןוא תונקסע רעשירַאטנולָאװ ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא סָאװ ,טנעמירעּפסקע
 -יוא ריא טימ סערייא-סָאנעוב יו ,בושי ןשידִיי ןשיטָאטשסיױרג ַאזַא ןיא גנערטשנָא ןלענָאיצ

 ןשטנעמ עשידַיי .טרָאּפסנַארט ןקילעטשרעטניה ןוא עירעפירעּפ רעטײרּפשעצ ךעלנייוועגרעס
 ךָאװ-ףוס יד ןיא ןעמוק וצ סערעטניא ןפיט ַא ןבָאה תמאב ןפרַאד סערייא-סָאנעוב סיורג ןופ

 ןוא ,ןינב-הליהק םעד ןיא דירי-רעכיב םעד וצ ןטנוװָא עקידעכָאװנטימ יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא געט

 ןוא םַאזגנַאל ,רָאי וצ רָאי ןופ ןגיטשעג זיא ןָאטעג סָאד ןבָאה סָאװ יד ןופ לָאצ יד זַא ןעעז רימ
 -עג ךיוא זיא סע רָאנ ,רעכיב ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיולב טשינ טרָאד ןענייז סע לייוו ,שידַאטעמ

 ץעטסערג יד זיא סָאװ ,שרדמה-תיב םענרעדָאמ ןימ ַא ןופ רעפסָאמטַא עמערַאװ יד ןרָאװעג ןפַאש
 -ּפֶא ןוא טײקידעכָאװ רעכעלגעט-גָאט רעיורג ןייז ןיא ןשטנעמ ןשידִיי ַא רַאפ טפַארק-סגנויצוצ
 .םינינע עקיטסייג ןופ טייקנסירעג

 .ןעגנורעייפ-םכילע-םולש יד ןופ םויס

 .יירעדנעש .מ ,שטיװָאסַאנַאי .י ,גרעבלטימ .א :ןציז סע .װָאקרוט קרַאמ :טדער סע

 החנה עקיטנעצָארּפ-50 ַא ןריפנייא ןטימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,סיורָאפ טירש ןסיורג ַא

 טנעצָארּפ 25 ןוא (סעזעּפ 400 זיב רעכיב ףיוא לח זיא סָאװ) ןגַאלרַאפ עגיה ןופ רעכיב ףיוא

 :רָאי יירד עקידרעטייוו יד ןיא ןרעפיצ יד ןופ סע ןעעז רימ .רעכיב עשידנעלסיוא ףיוא

 םינוק ףערטַאב ןרַאלּפמעזקע עטפיוקרַאפ

 25 02(2ץט,ס9225 12,027 -- -- -- -- 1957 רָאי

 262 ט0ק:6ס5 12,825 -- -- -- -- 1958 ,

 263 190 15,093 = == --ה--.:הפפפ =

 עטפיוקרַאפ ןופ דיישרעטנוא ןַא טזייו 1957 וצ 1956 רָאי ןופ גנַאגרעביא רעטשרע רעד

 ,םינוק ליפ ױזַא לָאמ ייווצ רעביא ןוא ליפ ױזַא לָאמ יירד טעמכ ,12,027 זיב 4,346 ןופ רעכיב
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 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןוא רעמַאזגנַאל ַא לָאמ ַא רעדיו זיא ףױרַא-גרַאב רעקידרעטייו רעד ;3:775 ףיוא 1,555 ןופ

 ,רעשידָאטעמ

 ,ןרעפיצ עלַאבָאלג יד זיולב טשינ ,ןעז וצ רעִירפ זיא'ס יו ןיוש רימ ןבָאה 1956 רָאי ןרַאפ

 יד .רעכיב יד ןופ תונושל יד ךיוא ןבעגעגנָא ןיוש ןרעוו סע רָאנ ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יי

 ןרעפיצ עקיזָאד יד ןופ ןענעק רימ .קרעװ יד ןופ גיײװצּפָא-רוטלוק םעד ךיוא ןוא םירפס לָאצ

 רשפא זיא סָאװ ,רוד םעיינ ןפיוא ךיוא טייקיטעט-רוטלוק רעד ןופ עיצַאטנעירָא יד ןגלָאפכָאנ

 רַאפ ךיז ןזײװַאב לָאמ ןטשרע םוצ .ןטסעמרַאפ עטסשילַאקיזיר ןוא עטסרעווש יד ןופ רענייא

 ףיוא ןוא טלַאהניא ןשידִיי ןופ שינַאּפש ףיוא רעכיב עטפיוקרַאפ ןופ ןרעפיצ עטערקנָאק זדניא

 יז .טנגוי יד קפס םוש ןָא ןענייז ,רעכיב עשינַאּפש יד ןופ ןטנעמוסנָאק ןוא םינוק יד .תירבע

 ןוא .תירבע ןיא רעכיב יד ןופ רעמענּפָא-טּפױה יד ןטײקכעלנײשרַאװ עלַא טיול ךיוא ןענייז

 ,םירפס ןופ זייוולייט ךיוא רשפא

 -יב 609 ןוא םירפס 250 ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןרַאלּפמעזקע 4,246 יד ףיוא ןענייז 6 ןיא

 :גנולייטרעדנַאנופ רעד טיול 2,012 ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז רעכיב עשידִיי .תירבע ןיא רעכ

 1,040 -- היה הי זיי ייד היד היה היה ייד = קיטסירטעלעב

 161 = יז יי יח יה היי יה יה יח רוטַארעטיל ןברוח

 635 = == חיח היה חדשה החח היז = עשירָאטסיה-רוטלוק

 176 = היה החח היח היז יח יח יח רוטַארעטיל-רעדניק

 ;ךיז ןלייט רָאי ןבלעז ןופ שינַאּפש ןיא רעכיב עטפיוקרַאפ 1,466 יד

 791 הוה יח היי היד יד יה יח יה יח קיטסירטעלעב

 88 = י-ה חיי יח היי זי ךיז יח רוטַארעטיל ןברוח

 518 -- == יה יה יה חד היה ד= עשירָאטסיה-רוטלוק

 טא ר טט רוטַארעטיל רעדניק

 יד ןופ גנולייטנייא יד טזייוו ,רעכיב עגיה ףיוא החנה רעטרעסערגרַאפ רעד טימ 1957 ןיא

 -יב עשינַאּפש לָאצ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ רעטלוב ַא ףיוא ןרַאלּפמעזקע עטפיוקרַאפ 7

 -נעט רעקידנגייטש ַא טימ סעיציזָאּפ יד ףיוא ןטלַאה םירפס לָאצ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,רעכ

 ,6,527 --- עשינַאּפש ;4395 -- רעכיב עשידִיי ;7120 -- תירבע ןיא רעכיב ;345 -- םירפס :ץנעד

 464 ןרָאװעג טפיוקרַאפ רעכיב 12,825 ןופ לָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא ןענייז 1958 ןיא

 -נייא יד ,6,700 --- שינַאּפש ןיא ;5,084 -- שידִיי ןיא רעכיב :תירבע ןיא רעכיב 587 ןוא םירפס

 ;ןענייז ןגײװצּפָא-רוטלוק יד טיול רעכיב עשידִיי יד ןופ גנולייט

 2,966 == == יי= חיי היח היח היה היח יז = קיטסירטעלעב

 4/2 = === יו זיי היה זיי היה יח י- רוטַארעטיל ןברוח

 1,296 == ה-= זיח זי היה היד יז = עשירָאטסיה-רוטלוק

 350 -- -- == == == == = = רוטַארעטיל רעדניק

 ;ןייא ךיז ןלייט רעכיב עשינַאּפש יד

 2,625 = == == == = י- יה י= = קיטסירטעלעב

 2,652 ---  == יי= יי יח יה יד = עשירָאטסיה-רוטלוק

 422 == == יי= יי= י-ה = זה = רוטַארעטיל ןברוח



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סקנּפ

 ,1959 ןיא רעכיב עטפיוקרַאפ 15,092 --- לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ גנולײטרעדנַאנופ יד
 -- שינַאּפש ,5,621 -= שידִיי ,1,155 -- תירבע ,628 -- םירפס :גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא טייג

8,. 

 :יא רעכיב עשידַיי יד ןופ גנולייטרעדנַאנופ יד

 3,829 -- == == יה יה יה זה = זה == קיטסירטעלעב

 410 -- = יה הי יז יי = יז = רוטַארעטיל ןברוח

 1,272 -- = = יי יה = י- = עשירָאטסיה-רוטלוק

 :ןייא ךיז ןלייט רעכיב עשינַאּפש יד

 4,562 = = יה יי יי היי יש יי = = קיטסירטעלעב

 2,556 --- == = = י= יח י- - עשירָאטסיה-רוטלוק

 559 == = == זיי זיי יי = = רוטַארעטיל ןברוח

 -הליהק ןופ ךוב-רָאי ןטיול ,קיטסיטַאטס רעטלעטשעגטסעפ רעד ןופ רָאי רעטצעל רעד

 -- רעכיב עטפיוקרַאפ לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ ץנעדנעט עבלעז יד ןָא טזייוו ,1960 --- ויכרַא
 .5,004 -- עשידִיי ;9,994 -- עשינַאּפש לָאצ יד ;תירבע ןיא 1327 ןוא ,םירפס 170 ןענייז 5

 םוש ןָא ,טנגוי יד ןענייז רעכיב עשינַאּפש יד ןופ ןטנעמוסנָאק-טּפיױה יד זַא ,ןָא ןעמענ רימ

 -יב עשינַאּפש יד ןופ גנולייטנייא יד .תירבע ןופ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ךיוא סע ייז ןענייז קפס

 .זיא רַעכ

 א 6 הי א יא לא א היה עג אי קיטסירטעלעב
 יי א א טא עי הא בא אט א עשירָאטסיה-רוטלוק
 פאק הא לי יי יי בי רוטַארעטיל ןברוח

 טשינ ןעמ ןעק ללכב .לָאצ רענײמעגלַא רעייז ןיא ןבעגעגנָא ןרעוו תירבע ןיא רעכיב יד

 ,טנגוי רעד ןופ עיצַאטנעירָא יד ןוא ורמוא ןקיטסייג םעד רעכיב יד ןופ ןרעפיצ יד טיול ןטסעמ

 ןעוועג עקַאט ןענייז םינוק עלַא זַא ,רעכיז ןצנַאג ןיא ןייז טשינ םעד ןופ ןעק ןעמ יװ טקנוּפ

 -דנוא .ןרעטלע יד טלָאצַאב סע ןבָאה ייז ןופ עכנַאמ רַאפ רעדָא ,אפוג עכעלטנגוי יד שממ לעוּפב

 -ןרענָאיּפ ןרעטלע ןכרוד סטוג לכ טימ טגרָאזרַאפ ליפוצ טּפיױהרעביא ןרעוו רעדניק עגיה ערעז

 -עג ןרָאי עטצעל יד טָאה ,בושי ןופ קורדסיוא רעטריזינַאגרָא רעד יוװ ,אפוג הליהק יד ןוא ,רוד

 ,רעגניפ יד ןשיווצ ןענירסיוא טעוװ סָאװ ,טנגוי רעד ןופ עטַאט רעשלהק רעקיטסייג ַא ןרעוו טזומ

 ןטלַאהרעד וצ ייז עכעלגעממוא סָאד וליפַא ןוא ךעלגעמ זיא סָאװ ץלַא ןָאט טשינ טעװ ןעמ ביוא

 9,994 ןופ ףיוקרַאפ רעד גָאזנָא רעקידיירפ ַא קיטייצכיילג רעבָא זיא סע ביוא ,ןבעל ןשידִיי םייב

 עשידַיי לָאצ רעד ןופ ךעלקיטעמוא לסיב ַא רעבָא טרעוו ,לכה-ךס ןשידִיי ןופ רעכיב עשינַאּפש

 :טלייטעגנייא ןענייז סָאװ ,5.004 -- רעכיב

 386 הי == יי יי אי = יי בי קיטסירטעלעב
 0 יי יי ר יא  מ רוטַארעטיל ןברוח
 1,598 -- = הי יוד יה יז יד -- עשירָאטסיה-רוטלוק

 ןיא רעכיב עטפיוקרַאפ לָאצ רעניילק רעד רַאפ הביס עטקיטכערַאב ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע

 ךרוד טײרּפשרַאפ וויטקַא ץנַאג ןרעוו ,זיײרּפ ןיא ךעלגנעגוצ ןענייז סָאװ ,רעכיב עגיה יד .שידִיי
 -עּפס ,ןזיירּפ עכיוה יד בילוצ ךעלגנעגוצ טשינ ןענייז עשידנעלסיוא יד ןוא אפוג ןגַאלרַאפ יד
 .ךיילגוצ (ןרַאלָאד) דלָאג טימ עקַאט ןענייז ייז ןוא עקירעמַא-דרָאנ ןופ ןעמוק סָאװ יד לעיצ

 טי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד ןענייז הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעקידלארשי-ללכ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 אצמנב טשינ שממ זיא סָאװ לקיטרַא רערעייט ַא ךיוא ןענייז סָאװ ,םירפס עטפיוקרַאפ 0

 ןיוש רימ ןבָאה רעכיב עשידנעלסיוא יד ןגעוו ןוא םירפס ןייק טשינ ךיז ןקורד יה-ָאד תמחמ

 -- םינוק ;17,0235 -- זיא 1960 ןיא ןרַאלּפמעזקע עטפיוקרַאפ לָאצ ענײמעגלַא יד .טקרעמַאב

 לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז 1961 ןיא .סעזעּפ 2,057,726 -- ףערטַאב רענײמעגלַא רעד ןוא 3

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןטַאלּפ-קיזומ עשידִיי החנה ַא טימ ןפיוקרַאפ וצ ןקסָאיק ןרָאװעג טריפעגנייא

 .שדוח-רעכיב ןופ לײטדנַאטשַאב רעקידנעטש ַא ןביילב ןיוש ןלעוו ייז זַא ,גלָאפרעד ַאזַא טַאה

 .הביסמ רעכעלרעיײפ א תעב גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד טימ ךיז טנגעזעג ןײטשטַאלג בקעי

 עיצוטיטסניא-רוטלוק עשידַיי עקיטרַאנגייא ןַא יו שדוח-רעכיב רעד

 עקיטסייג ןייז ןוא שדוח-רעכיב םעד טײדַאב ןוא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ןצַאשוצּפָא ףיוא
 -רַאפ יד ןופ ןרעפיצ יד רעטניה זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,בושי ןפיוא גנוקריוו
 קיסעמשינטלעהרַאפ רעד .דירי-רעכיב רעכעלנייוועג ַא יו רעמ סעּפע ןַארַאפ זיא רעכיב עטפיוק
 -ָאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ דָאירעּפ ןקיזָאד ןופ ךשמב טרעוו ,עיָאפ רעד ןוא לַאז-הליהק רעניילק
 ַא ,דיל שידִיי ַא ,טרָאװ שידִיי ַא ןרעה טמוק ןעמ ּוװ ,לקניוו-רוטלוק ןוא שרדמה-תיב םענרעד
 רעד ןופ לַאז ןופ גנורירָאקעד עכעלרעסיוא יד לייוו ,ױזַא םתס ךיוא טמוק ןעמ ןוא טרעצנָאק
 םעד ךרוד טרעוו סע ןוא .ײרעגערט-ןקַאּפ רעשידִיי ןופ עיסרעוו ענרעדָאמ ַא זיא גנולעטשסיוא
 -ייא ןוא עטלַא סָאד ןפוא ןלופקַאמשעג ןוא םענרעדָאמ ַא ףיוא טרירוװַאטסער ןינב-הליהק ןיא
 תומולח ןוא ןטפַאשקנעב עקיטסייג ,עיגרענע עשידִיי ללש ַא .חסונ ןוא ליטס ןשידִיי ןופ עקיב

 ַא ןופ ךשמב טײלגַאב טרעוו סָאװ ,גנולעטשסיוא-רעכיב רעקיזָאד רעד ןיא טגײלעגנײרַא ןרעוו

 ןיא טגיל תורישע עקיטסייג עסיורג ַא .טלַאהניא ןשידִיי ןופ סעזערּפמיא-רוטלוק ןופ שדוח ןלופ
 עירָאגעטַאק רעטסערג רעד ןופ טסעג-רוטלוק יד ייס .גנערטשנָא-רוטלוק ןוויטקעלָאק ןקיזָאד

 טא

 "1 1 דר" עט עט יי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,ענובירט-הליהק רעד ןופ םלוע ןטיירב ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק תוחוכ עלַאקָאל ערעזדנוא יו
 -ידנעווטיונ-רוטלוק עלַא ןוא ןבעל ןשידִיי ןיא טכיש םוש ןייק ייברעד טשינ טעזרַאפ ןעמ ןוא
 ,רוד ןרעגנִיי ןוא ןרעטלע ןופ ןטייק

 ןכרוד .םיבושי-ץניװָארּפ עטייוו יד ןיא ןגָאלשעגנָא ךיוא טָאה שדוח-רעכיב ןופ גנוקריוו יד

 ןיא זעגנולעטשסיוא-רעכיב עלַאקָאל ייר עצנַאג ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז תוליהקה-דעוו

 ןוא ןרָאא עטצעל יד רַאפ ךיז טקרַאטש ץנעדנעט עקיזָאד יד .ןטקנוּפ ערענעלק ןוא ערעסערג

 -וןצנייא ףיוא ןַארַאפ ןענייז סע םינלעב לפיוו ,ןטייקכעלגעמ ליפ ױזַא ןעוועג רָאנ ןטלָאװ יאוולה

 .ןעגנולעטשסיוא-רעכיב עלַאקָאל ץַאלּפ ןפיוא ךיז ייב ןענעדרָא

 .(1960) רָאי-לצרעה ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב רעד וצ גנַאגנײרַא רעװיטַארָאקעד רעד

 ןטײרּפשרַאפ וצ גנוגנערטשנָא ןַא יו רעמ סעּפע זיא הליהק רעד ןופ שדוח-רעכיב רעד

 ,הליהק רעד ןופ ןמז-רוטלוק ןופ וורענ רעקידעבעל רעד זיא רע .רעכיב עשידִיי רעמ לסיב ַא

 ,לַאז-הליהק ןיא ןסרוק-קיטנוז יד ףיוא טרָאװ ןשידַיי ןקידעבעל ןרַאפ סלוּפמיא ךיוא טיג סָאװ

 זיולב טשינ זיא סע .סערייא-סָאנעוב סיורג ןופ טעטשרָאפ ןוא ןטנגעג יד ןיא ןוא רעטנעצ ןיא

 ןָא .אפוג גנוריפנָא-הליהק רעד ןוא ,םינקסע יד רַאפ ךיוא רָאנ ,םלוע ןטיירב ןרַאפ לומיטס ַא

 -רוטלוק ןקיגוצסיורג ַאזַא רַאפ הגשה ןייק ןוא חוכ ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ ,שדוח-רעכיב םעד

 ,טסעמרַאפ

 -יב ןפיוא רעכוזַאב לָאצ יד ןבעגעגנָא ,רעכיב עטפיוקרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ זיא 1953 טניז
 -גרַאב גנַאג ןופ גנוגנערטשנָא עלַאסָאלָאק יד ןפוא רעייז ףיוא ּפָאךעלגיּפש סָאװ ,שדוח 'רעּכ
 :ףױרַא

 יט יי לי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 העט עא בו פעם יי ,דוו )היי יי יתירה == 13
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 ןופ ךרע ןַא 1958 ןיא ,12,000 -- ךרע ןַא רעכוזַאב ןבעגעגנָא ןיוש ןענייז 1957 רָאי ןיא

 ןטנװָא יד ןיא לייוו ,רעכוזַאב לָאצ יד ןבעגעגנָא טשינ טרעוו ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ,0

 -יא זיא סָאװ ,עיָאפ ןוא לָאז םעניילק םעד ןופ טנעוו יד טרַאּפשעצ שממ ןרעוװ שדוח-רעכיב ןופ
 .קָאטשניב ַא יו טשיור ןוא טלופעגרעב

 יט

 .1960 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח .םירפס ןוא רעכיב טפיוק םלוע רעד

 1956-62 ןרָאי יד ןיא ייךוב ןשידִיי ןופ שדוח, םייב ןעמַארגָארּפ-רוטלוק

 סָאד .תודיחיב ןענרעל ןטימ טנגונגַאב טשינ ןדִיי ייב ךיז ןעמ טָאה ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא
 ןעוועג זיא טסנידרַאפ רעסיורג רעד .ןטסילַאודיװידניא -- םידמול ןופ ןינק רעד ןעוועג זיא
 סָאד ןפַאש ןוא רוביצב ןענרעל ;ןייז וצ םיברב הרות ץיברמ רָאנ ,ןײלַא ןענרעל סָאד ױזַא טשינ
 .ןענרעל-הרות םעד םורַא טנעיבמַא ןכעלטפַאשלעזעג ַא יװ טנכיײצַאב טנייה ןטלָאװ רימ סָאװ
 יד ,ןשיט עשידיסח יד ייב ןוא םידגנתמ ייב בירעמל החנימ ןיב שרדמה-תיב ןיא ןענרעל סָאד
 -יטעט-רוטלוק רעקיטנייה רעד ןופ רעזייווגעוו יד ןעוועג שיטקַאפ ןענייז ,םידיגמ עקידנרעדנַאװ
 ליפוצ טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,רוטלוק עכעלטלעוו-שידִיי יד זַא ,ןזיװעגנָא ָאד ןיוש זיא סע .טייק
 -רוטלוק עכעלטנפע יד .תועט ןפיוא ןעזעגמורַא ךיג רָאג ךיז טָאה ,עיצידַארט ןופ טרעקעגּפָא
 ןעמוקעג ןיוש טכיזניה רעד ןיא זיא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד ןופ טייקיטעט

 טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוא ,עיצַאטנעירָא רענענַאטשעגסיױא ןוא רעקיטרַאפ ַא טימ
 .גלָאפרעד םעד וצ ךרדה-תציפק טכַארבעג טָאה ןעשזדנָאלב

 ר יי יע



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןופ שדוח, םעד ןענעפערעד ןטימ ,1956 ןופ ןמז-רוטלוק ןטימ ןָא רימ ןבייה שיגָאלָאנָארּכ

 ןטירטסױרַא יד טימ לַאז-הליהק ןיא טסוגיוא ןט9 םעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"ךוב ןשידַיי

 םהרבַא ר"ד להקה-שאר ןוא ווָאקַאילָאּפ םהרבַא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןופ:

 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ בצמ רעד; .ט .ד .א טרירעפער טָאה יקסנַאשָאטָאב בקעי .ל"ז ןשבימ-

 -ייז דנַאלסיױא ןוא יה ןופ סעבַאגסיױא עשידַיי יד ןוא ןעגנוטייצ-גָאט יד ,"גָאט וצ טנייה רוטַאר;

 ןופ שדוח םענופ רָאי רעט10 רעד ןלַאפעגסיוא טקנוּפ זיא סע --- ןעגנולדנַאהּפָא טימ לופ ןענ

 -ַאיּפ ,רעלעפ בקעי ןרעמוניסגנַאזעג טימ טריפעגסיוא טָאה לייט ןשירעלטסניק םעד .ךוב ןשידִיי

 .ןירעּפלַאג ַאשַאי :גנוטיײלגַאב ָאנ

 "רעד ןטפירשפיוא עשַיערבעה; .ט .ד .א ימדש יּפָארּפ סױרַא טערט טסוגיױא ןט12 םעד

 ײלגַאב-ָאנַאיּפ ,ןַאמדלַאװ הרוּפיצ -- ןרעמוניגנַאזעג טימ ןוא (לארשי ןיא עיגָאלָאעכרַא) "ןלייצ

 ןט15 םעד .הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ,קיוװָאנ .ש .ר ר"ד --- ריפניירַא ,ןיראס .מ -- גנוט

 ןופ תוחילש ןיא דנַאל ןיא טלָאמעד ךיז טניפעג סָאװ ,רעמירפ לרעב ר"ד סױרַא טערט טסוגיױא

 -ונ-גנַאזעג טימ ,לארשי ןיא שידִיי ןוא שִיערבעה, .ט .ד .א ,יײיאּפמ ,ןויצ-ילעוּפ ,ימלוע-דוחיא

 ןופ טרָאװריפניירַא ןוא ,ןירעּפלַאג ַאשַאי --- גנוטיײלגַאבדָאנַאיּפ ,יקסווָאבַארג ךורב -- ןרעמ

 ןיישנעמַאק היבוט ר"ד סױרַא טערט טסוגױא ןט19 םעד .קינָאה השמ דילגטימ-גנוטלַאוװרַאפ

 רעבלעז רעד ףיוא ןַאמטוג לארשי ןוא . 1 10. (2000מ -- {}ת קז01604 10046ת0  .ט .ד .א
 םוצ טרָאװ-ריפניירַא םעד ."גָאטסטרובעג ןטסטרעדנוה ןייז וצ ,ןָאדרָאג .ד .א, :שידַיי ןיא עמעט

 םעד .יקסווָאכיזדַאר ןמהנ .שזניא הליהק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג רעד טלַאה טקַא-ןָאדרָאג

 1 110120118 10014 60 (245661/גת0 ץ .ט .ד .א ןַאמלַאש יּפָארּפ סױרַא טערט טסוגיױא ןטס2

 העּפשה ןייז ןוא ךוניח רעד, .ט .ד .א יירעדנעש השמ ןוא 1216:2001ג |ט4:2 סת 1415"

 ךורב דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ רעד טלַאה טרָאװ:ריפניירַא םעד ."רוטַארעטיל-טלעװ רעד ףיוא

 ,חמשי

 טערט ינשבוד השנמ .ןגרָאמירּפ רעשיערבעה ַא טריפעגכרוד טרעוו טסוגיױא ןטס26 םעד

 טעטרַאװק רעד סיוא טריפ לייט ןשירעלטסניק םעד ."?בוטה רפסה והזיא, .ט .ד .א סױרַא

 ר"ד להקה-שאר ןופ טרָאוװ-ריפניירַא ןוא ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטיײלגַאבדָאנַאיּפ טימ ,"רוניכ,

 "ק:סט16זח25 1601+ .ט .ד .א ןײטשדלָאג ָאעטַאמ ר"ד סױרַא טערט ןטס29 םעד .ל"ז ןשבימ .א

 רעטסיינ רעד ןיא רערעל רעשידַיי רעד, .ט .ד .א ןייטשלעקניפ םייח ןוא 126025 סם 151261"

 .שטידָארָאג השמ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןטימ ,"רוטַארעטיל רעשידִַיי

 -נָאק -רוטלוק םייב "רעטַאעט שידִיי גנויא סָאד ןטערטעגפיוא טָאה רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 -קָאד םעד קנַארק טכַאמ בייוו ןיימ, ,ווװָאכעשט .א ןופ "רעב רעד, :סרעטקַאניײא יד טימ סערג-

 ןופ עיצַאטיצער ןוא גנַאזעג ןוא רערוַאמ ףסוי ןופ ישזער רעד רעטנוא ,רעלעקנוט ןופ "רעט

 -ּפעס ןט2 םעד .ןַאמיירטוג הקבר -- גנוטײלגַאבדָאנַאיּפ ,קינווָאדאימ לאומש ןוא םיובכייא השמ

 "ער ,"רעגניטע המלש ר"ד רָאי 100, .ט .ד .א יקסנַאשזָאר לאומש ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטי

 ןַאמרעניו לאוי דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ --- טרָאװ:ריפניירַא ,דלעפשריה ןמלז -- סעיצַאטיצ

 טעמכ םורַא ןעמענ סָאװ םישדח ייווצ ןופ ךשמב סעזערּפמיא-רוטלוק עטנכערעגסיוא יד טיול

 יד זַא ןעז ןעמ ןעק ,תירבע ןוא שינַאּפש ,שידַיי ןיא ןטלַאהעג ,ןסערעטניא עקיטסייג-שידִיי עלַא

 ערעטלע ,ןטכיש עשידִיי עכעלגעמ עלַא וצ םינּפ ןטימ טעברַא-רוטלוק ריא ןיא טייטש הליהק

 -עד רעד תמחמ ,ךיז ןלעטשוצּפָא יאדכ זיא 1956 ןופ שדוח-רעכיב ןופ םויס ןגעוו .ערעגנַיי ןוא

 "דניירפ ַא ןופ ןדנּוװ, גַארטרָאפ ןייז ןיא טָאה יוװָאבוק הירַא ר"ד רָאדַאסַאבמַא-לארשי רעקיטלָאמי

 ןטיירב ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ-ךות עכעלטּכַאשלעזעג טרירַאב

 -ערקעס רעד ןטָארטעגסױרַא טנװָא ןפיוא ןענייז סע .סעבַאגסיוא עגיה ערעזדנוא ןיא גנַאלקּפָא

 ןוא ,ל"ז ןשבמ .א ר"ד להקה-שאר רעד ןוא ,ווָאקַאילָאּפ םהרבא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאט:

 רעד .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ ָאנַאיּפ ףיוא טײלגַאב ,טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ַאקצערָאמ תידוהיי

 ַא .טסוגיוא ןטפ םעד גנונעפערעד יד ןוא רעבמעטּפעס ןט9 םעד ןרָאװעג טריפעגכרו'ז זיא םויס

 רעתמא ןַא ןעוועג הליהק רעד ןופ לַאז רענעדײשַאב קיסעמשינטלעהרַאפ רעד זיא שדוח רעלופ
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 וסָאװ ,סעזערּפמיא-רוטלוק יד -- םעד ךָאנ ןוא ,גנולעטשסיוא-רעכיב יד -- טכַאנרַאפ ,דירי

 ,טנָאזירָאה-רוטלוק ןטיירב ןוא טײקיטרַאנדיײשרַאפ רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 ןטס28 םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,1957 רָאי ןרַאפ שדוח-רעכיב םענופ םַארגָארּפ-רוטלוק סָאד
 ןופ רַאטערקעס ,קיװָאנ .ש .ר ר"ד ןטָארטעגסױרַא ןענייז טנווָא-סגנונעפערעד ןפיוא .טסוגיױא
 עשידַיי סָאד, גַארטרָאפ םעד .ל"ז ןשבימ .א ר"ד להקה-שאר רעד ןוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק
 זיא ןרעמונ-גנַאזעג טימ ןוא ,ווָאקרוט קרַאמ ןטלַאהעג טָאה "רענעייל רעשידַיי רעד ןוא ךוב
 םעד קיטנוז .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטײלגַאבדָאנַאיּפ טימ ,ַאקצערַאמ תידוהי ןטָארטעגפױרַא
 לע, ימדש יפָארּפ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ןגרָאמירּפ רעשיערבעה ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ןט1
 ךוא ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטײלנַאבדָאנַאיּפ ,"רוניכ, טעטרַאװק ןופ גנַאזעג ,"םילשורי ךיתומוח

 ומי רומערז ירד רייע לידז ריר אלי ללא ריר יריד ריקא

 ,1960 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד

 -ש וטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט4 םעד ךָאװטימ .קיוװָאנ .ש .ר ר"ד ןופ טרָאװ-ריפניירַא
 -נעל יד רעביא עזייר ַא ןופ) "םיבושי ענעדיישרַאפ ןיא סעיציזָאּפ-רוטלוק; .ט .ד .א יקסנַאשזָאר
 ךופ טרָאװ-גנונעפערעד ,ןירעּפלַאג ַאשַאי -- גנוטײלגַאבדָאנַאיּפ ,רעלעפ בקעי -- גנַאזעג ,(רעד

 -ער ַא -- רעבמעטּפעס ןט8 םעד קיטנוז .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי .מ

 תוכיוו ןכָאנ רָאי טרעדנוה ייווצ) "םירפס עשידִיי עטסשיגַארט יד, יירעדנעש השמ ןופ טַארעפ

 -ערקעסדָארּפ ,ןַאמרעּפעפ ןבואר -- גנונעפערעד ,ץרַאװש סירָאמ ןופ לַאטיצער ,(ץעינעמַאק זיא

 -גרעבנייטש השמ ןופ גַארטרָאפ ,רעבמעטּפעס 12 םעד קיטנוז .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאט

 בנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ ,ַאקצינילק הקבר ןופ גנַאזעג טימ ,"רפס םוצ קירוצ רפסה-םע רעד; גירש

 -טימ .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,דלעפשריה ןמלז -- גנונעפערעד ,רענייוו ןָאעל --
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 רעקיבייא רעד; :גַארטרָאפ ַא טימ ל"ז ןשבימ ר"ד סױרַא טערט רעבמעטּפעס ןט18 םעד ךָאװ
 -ערעד ,דלעפשריה ןמלז -- לַאטיצער ,(תוילע עשיטסינויצ-ערּפ רָאי 100) "לארשי טימ דנוב

 ,רעבמעטּפעס ןטס22 םעד קיטנוז .הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציו ,רענרעל .ב ר"ד --- גנונעפ
 ,ווָאלוב ףסוי ןופ לַאטיצער ,"רעכיב עשידִיי 24 עטסעב יד; :יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ טַארעּפער
 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןייטשנרעב לאיתוקי --- גנונעפערעד

 ןטס30 םעד קיטנָאמ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1957 רָאי ןרַאפ שדוח-רעכיב ןופ םויס םעד

 ןוא קיווָאנ .ש .ר ר"ד טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןופ טירטסױרַא ןטימ רעבמעטּפעס

 -גייס יבצ הליהק רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעד ןוא ,ל"ז ןשבימ םהרבַא ר"ד להקה-שאר

 .ט .ד .א גַארטרָאפ ַא ןטלַאהעג טָאה יווָאבוק .ל הירַא ר"ד רָאדַאסַאבמַא-לארשי רעד .שרעג

 -ַאב-ָאנַאיּפ רעד טימ יברָאג ַארַאס ןוא ,"עניטנעגרַא רעשידִיי רעד ןיא טנעמיטנעס ןוא טסייג,

 רימ ןעעז רעדיוו .טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטיילג

 -סױרַא יד טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,שדוח ַא רעביא ןופ סנַאלַאב םענייפ ץנַאג ַא ךיז רַאּפ

 ,תוחוכ עלַאקָאל טימ ןוא רעליּפש-טסַאג -- סרעלטסניק-עניב עטמירַאב ןופ ןטירט

 ,קידלזמ לעיצעּפס ןעוועג זיא 1958 רָאי ןרַאפ שדוח-רעכיב ןופ םַארגָארּפ-רוטלוק סָאד

 רעטכיד ןטמירַאב םעד ,טסַאג-רוטלוק ןסיורג ַא ןופ ךוזַאב ןטימ ןלַאפעגנעמַאזוצ ךיז זיא סע לייוו

 זיולב טרעוו ָאד .לטיּפַאק רעלעיצעּפס ַא טעמדיוועג טרעוװו טסעג-רוטלוק יד) ךַאברעיױא םירפא

 ןשידִיי ןופ שדוח םעד ןופ םַארגָארּפ-רוטלוק םענופ ןעמַאר יד ןיא גנוקריווטימ רעייז טנָאמרעד

 רפס, טַארעּפער ןייז טימ שדוח-רעכיב םעד טנפערעד רעבמעטּפעס ןט4 םעד טָאה רעכלעוו ,(ךוב

 גַארטרָאפ ןטימ יקסנַאשָאטָאב בקעי ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט7 םעד קיטנוז ."ךוב ןוא

 תידוהי ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ,"רוטַארעטיל רעיינ רעזדנוא ןיא הכלה זיב הדגַא ןופ,

 השמ רָאסישזער-לארשי רעד ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט10 םעד ךָאװטימ .ַאקצעראמ

 רעד ןופ לַאטיצער ַא טימ ,"עניב רעשיערבעה רעד ףיוא רעביירש עשידַיי יד, :ט"דא יולה

 -נעש השמ ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט14 םעד קיטנוז .תינגד האל ןירעלטסניק-לארשי

 לַאטיצער ַא טימ ,"עקירעמַא-דיז ןיא ןבעל שידִיי רָאי 100 ןגעוו ךוב ַא; גַארטרָאפ ןטימ יירעד

 ,טנװָא רעשיערבעה ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא ןט14 םעד ךָאװטימ .ןַאטניוװעל ַאנילַאטַאק ןופ

 יקסװָאבַארג ךורב ןוא ,"לארשי-תנידמ לש ינחורה ןואמה, .ט .ד .א טרירעפער טָאה ןובנ םייח

 .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטיײלגַאב-ָאנַאיּפ רעטנוא ,טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא

 -רָאפ ַא טימ ךַאברעיױא םירפא טסַאג-רוטלוק רעד ןטָארטעגפיוא זיא ןטס21 םעד קיטנוז

 "ייוו ןָאעל ןופ גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ ,ַאקצינילק הקבר ןוא ,"תוצופת יד ןוא לארשי; .ט .ד .א גַארט

 -ַאסָאבמַא-לארשי טציא) יבכרה קהחצי טָאה רעבמעטּפעס ןטס25 םעד .ןרעמונ-גנַאזעג טימ ,רענ

 ןמלז ןוא ,"לארשי ןיא ןסעצָארּפ עקיטסייג ,, .ט .ד .א טַארעּפער ַא ןטלַאהעג (ייווגורוא ןיא רָאד

 -לארשי רעד טָאה ןטס28 םעד קיטנוז .לַאטיצער-טרָאװ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא דלעפשריה

 -סקלָאפ ןשידִיי ןופ גנולקיװטנַא יד, .ט .ד .א טַארעפער ַא ןטלַאהעג םשדןב ןבואר ר"ד טסַאג

 -עגרָאפ זיא רעבָאטקָא ןט5 םעד קיטנוז .רערוַאמ ףסוי ןופ לַאטיצער-טרָאװ ַא טימ ,?רעטקַארַאּכ

 ןופ רַאטערקעס -- גרעבלטימ םהרבַא ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע .םויס רעכעלרעייפ רעד ןעמוק

 "שאר רעד ןוא ,הליהק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג -- שרעגנייפ יבצ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 ."רענעייל רעד ןוא ךוב סָאד; :גַארטרָאפ ַא ןטלַאהעג טָאה ווָאקרוט קרַאמ .ןיקטוג ךלמילא להקה

 ןטָארטעגסױרַא זיא ,ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטיײלגַאב-ָאנַאיּפ רעד טימ ,"רוניכ, טעטרַאװק רעד

 .טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ

 -נוא ןעוועג זיא ,ןמז-רוטלוק רעצנַאג רעד יװ ,1959 רָאי ןרַאפ ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד
 קרַאטש בושי ןכעלמיטסקלָאפ ןגיה רעזדנוא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רָאי-םכילע-םולש ןופ ןכייצ ןרעט

 רעקריװטימ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא ןעזעגנָא
 .םעד רַאפ

 -נעש השמ ןופ טַארעּפער ַא טימ רעבמעטּפעס ןטס20 םעד טנפערעד ךיז טָאה שדוח רעד
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 םעד .הליהק רעד ייב רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא ןטימ ןוא ,"רפס ןוא ךוב, .ט .ד .א יירעד

 -ידִיי רעד ןיא ןטסינָאלָאק, גַארטרָאפ ַא טימ יקסנַאשזָאר .ש ןטָארטעגסױרַא זיא רעבָאטקָא ןט5

 רעשידִיי רעד ןופ לבוי רעקירָאי-70 רעד ןלַאפעגסיוא זיא רָאי ןבלעז ןיא) "רוטַארעטיל רעש

 -עייס יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה הליהק רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק

 -עג ַא טימ ,(לַאז-רעטַאעט ןסיורג ַא ןיא טנווָא-ייליבוי ןלַארטנעצ ןיא ןוא ליווסעזָאמ ןיא ןעגנור

 יקסנַאשָאטָאב בקעי ןטָארטעגסױרַא זיא רעבָאטקָא ןט5 םעד .יברָאג ַארַאס ןופ טרעצנָאק-גנַאז

 ,"לדגבעמ-םחנמ ןוא רעקיכלימ רעד היבוט ןשיװצ ךיילגרַאפ ַא; :עמעט םכילע-םולש רעד ףיוא

 יקצינטישז .ל ר"ד טָאה רעבָאטקָא ןט14 םעד .ַאקצעראמ תידוהי ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ

 ןופ סעיצַארטסוליא-גנַאזעג טימ ,"דיל-סקלָאפ עשידִיי סָאד, .ט .ד .א טַארעפעד ַצ ןטלַאהעג

 ַא טימ ,טנװָא ןשיערבעה ַא רַאפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא רעבָאטקָא ןט19 םעד .ַאקצינילק הקבר

 .ךוב ןשידִיי ןופ גנולעטשסיוא רעד ןופ לַאז ןיא טפירשפיוא ןא

 -פיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"ונמע ייחב תירבעה תונותעה, .ט .ד .א לארא והילא ןופ טַארעפער

 -סױרַא זיא רעבָאטקָא ןטס22 םעד .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ טריפעגנָא ,"רוניכ, טעטרַאװק ןופ טירט

 רעד ןיא עביל ןופ עמעט יד, :טַארעפער ַא טימ שינַאּפש ףיוא ןַאמלַאש .ל 'ּפָארּפ ןטָארטעג

 -עג עזערּפמיא-רוטלוק ַא ןיא ןיקטוג הניד ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא ןוא ,"רוטַארעטיל רעשידַיי

 -ער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא ןיקרעמ השמ ר"ד זיא רעבָאטקָא ןטס26 םעד .טנגוי רעד טעמדיוו

 -ַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןייז ןוא גנוײטשטנַא ןייז ,םזידיסח, .ט .ד .א טַארעפ

 רעטקַאניא םעד טלעטשעגרָאפ טָאה סערגנָאק-רוטלוק םייב "רעטַאעט גנוי, סָאד ןוא ,"רוט

 רעבמעווָאנ ןט2 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1959 רָאי ןופ שדוח-רעכיב ןופ םויס רעד .?בוט-לזמ;

 -שַאר ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,גרעבלטימ םהרבַא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ
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 -רוט קרַאמ .שריה רתלא ריסַאק ןוא שרעגנייפ יבצ רַאטערקעס-לַארענעג ,ןיקטוג ךלמילא להקה

 רעד ןוא ,"?טלעוו רעד רָאג ןיא ךוב עשידִיי סָאד, :גַארטרָאפ ןטימ ןטָארטעגסױרַא זיא ווָאק

 -עלטסניק םעד טריפעגפיוא טָאה ,רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רָאכ-"רימזה,

 .טנווָא ןופ לייט ןשיר

 -רוטלוק ןסיורג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה 1960 רָאי ןרַאפ ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד

 ןופ לַאז -הליהק ןיא גנונעפערעד רעד ףיוא .עדַארג םייח רעקַיַאזָארּפ ןוא רעטכיד רעד -- טסַאג

 -עפער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא טסַאג רעבושח רעד זיא ,רעבמעטּפעס ןט15 םעד שדוח-רעכיב

 ןסיורג ןיא ןטָארטעגסױרַא עדַארג םייח ןיוש טָאה רעבָאטקָא ןט18 םעד ."קילַאיב .נ .ח, :טַאר

 -מעטּפעס ןטס25 םעד ."עּפָאריײא-חרזימ חסונ; :גַארטרָאּפ ןטייווצ ןייז טימ *לַארטסַא; רעטַאעט

 ץטיירב וצ געטש-רענרעד ַא ךרוד, .ט .ד .א טַארעּפער ַא ןטלַאהעג יירעדנעש השמ טָאה רעב

 ןופ ייליבוי רעקירָאי-100 רעד ןלַאפעגסױא זיא 1960 ןיא .(בושי ןופ םויק רָאי 100) "ןגעװ

 עצנַאג ַא טריזינַאגרָא ןבָאה טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןוא הליהק יד ;עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידַיי

 ןטס27 םעד .רעטַאעט-סקלָאפ רעשידִייילַאנָאיצַאנ רעד ןטָארטעגפיוא זיא סע ןוא ,ןעגנורעייפ ייר

 -שטנעמ ןוא ןשידִיי ןופ רעקעוװ רעד, .ט .ד .א ןייטשלקניפ םייח ןטָארטעגפיוא זיא רעבמעטּפעס

 רעטַאעט ןופ םַארגָארּפ ןשירעלטסניק ַא טימ ,(ץרּפ .ל .י ןופ טייצרָאי רעט45) "ןסיוועג ןכעל

 "ליעלָאס, רעטַאעט ןיא ןטָארטעגסױרַא עדַארג םייה זיא רעבמעטּפעס ןטס29 םעד ."ַאעטרַא,

 -יהק ןיא) רעבָאטקָא ןט2 םעד ."רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ךָאװ ןוא תבש. :טַארעּפער ןטימ

 ןעגנוצַאשּפָא) "טייוו רעיולב רענעי ןיא, .ט .ד .א טרירעפער יקסנַאשָאטָאב בקעי טָאה (לַאז"הל

 הקבר טריפעגסיוא ןבָאה לייט ןשירעלטסניק םעד .(גורפ ןועמש ןגעוו תונורכיז עכעלנעזרעּפ ןוא

 רעטַאעט ןיא ןטָארטעגסױרַא עדַארג םייח זיא רעבָאטקָא ןט3 םעד .רענייוו ןָאעל ןוא ַאקצינילק

 ןטפ םעד .(תובישי עשיווטיל יד) "סעקינרסומ ןוא םידגנתמ" :טַארעפער ןייז טימ "לַארטסַא;

 -בוד ןועמש ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד; .ט .ד .א ענווָאכוד ןָאעל ר"ד ןטָארטעגסױרַא זיא רעבָאטקָא

 -ָאטסָא ןט11 םעד .רעריט ַאלימדול טריפעגסיוא טָאה לייט ןשירעלטסניק םעד .(שינַאּפש) "ויָאנ

 -נעד ןוא גיהנמ רעד ,ווָאלָאקָאס םוחנ, .ט .ד .א גַארטרָאפ ַא ןטלַאהעג ווָאקרוט קרַאמ טָאה רעב

 -ער-טרָאװ ַא טימ ןטָארטעגפיוא זיא דלעפשריה ןמלז ןוא ,(גָאטסטרובעג ןטס100 ןייז וצ) "רעק

 ,יקסניּפ דיוד, גַארטרָאפ ןטימ ןטָארטעגסױרַא יקסנַאשזָאר .ש זיא רעבָאטקָא ןט14 םעד .לַאטיצ

 ."ןטלעוו יירד ,תורוד יירד

 -סגנונעגעזעג ןייז ?לַארטסַאק רעטַאעט ןיא ןטלַאהעג עדַארג םייח טָאה רעבָאטקָא ןט17 םעד

 רעבָאטקָא ןט17 םעד ."סרעביירש עשיטעווָאס טימ דנַאלסור ןיא ןשינעגעגַאב עניימ,, :טַארעפער

 -עגסױרַא זיא ןייטשנרעב יכדרמ .שדוח-רעכיב ןופ םויס רעד ןעמוקעגרָאפ לַאז-הליהק ןיא זיא

 ןשידַיי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ יד) "תויתוא עקידנבעווש --- ןטעמרַאּפ עטנערברַאּפ, .ט .ד .א ןטָארט

 ,דלעפשריה ןמלז טריפעגסיוא טָאה לייט עשירעלטסניק יד ,(רפס

 טימ ,רעבמעטּפעס ןט5 םעד קיטסניד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1961 רָאי ןיא שדוח-רעכיב רעד

 ר"ד להקה-שאר ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,קינָאה השמ ןופ רעטרעוו-סגנונעפערעד

 רעיינ רעד ןיא ןטנעמָאמ, .ט ,ד .א רדיבא-ץיווָאנרעשט המימי ןופ גַארטרָאפ ַא ,ןיישנעמַאק היביט

 ןשטנעמ טנזיוט םורַא .יקסרַאלעב רָאדיס ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא ןוא ,"רוטַארעטיל רעשַיערבעה

 -ַאב ףױקרַאפ-רעכיב רעד טָאה געט עטשרע יד ןיא ןוא ,טנוװָא םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה

 .סעזעּפ 150,000 ןפָארט

 -רַאפ ןטימ יקסנַאשָאטָאב בקעי ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעטּפעס ןט7 םעד קיטשרענָאד

 יּפיד ןוא טסילַאנרושז ,טסירטעלעב ,רעקירָאטסיה רעקיטייזליפ רעד -- ווָאלָאקָאס םוחנ, :גַארט

 ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי .מ ןופ גנוריפנָא ןוא רערוַאמ ףסוי ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"טַאמָאל

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 יהליהקא :ט"דא טרירעפער ןייטשנרעב יכדרמ טָאה רעבמעטּפעס ןט14 םעד קיטשרענָאד

 אנח ןופ גנוריפנָא ןוא רענייוו-ַאקצינילק ןופ ןרעמונ גנַאזעג טימ ,"רפס ןשידִיי ןגעוו תונקת

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,רעברַאג
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 9 .ײלַארטסַא, רעטַאעט ןיא סעיצקעל ענייז ןופ עניי טלַאה עדַארג םייח
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 רעד, ו:טַארעפער ןייז ןטלַאהעג שטיװָאסַאנַאי קחצי טָאה רעבמעטּפעס ןט17 םעד קיטנוז

 -פיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"דנַאלסור ןיא עידעגַארט-רעביירש רעשידַיי רעד ןופ לכשה-רסומו

 -ַאטרַאּפעד רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןירטיצ המלש ןופ גנוריפנָא ןוא דלעפשריה ןמלז ןופ טירט

 ,טנעמ:
 םהרבַא ןופ טַארעפער ַא טימ טנװָא רעשיערבעה ַא -- רעבמעטּפעס ןט18 םעד קיטנָאמ

 ןיא ת"חנ ןופ עּפורג-רעטַאעט רעשיערבעה רעד ןופ טירטפיוא ןטימ ןוא ,"הנוי רפס; :ןיקסעּפ

 ,דלעפשריה ןמלז ישזער ,ןושיק םירפא ןופ רעטקַאניײא ןַא

 -יטייצטנייה רעד ןופ קיטַאמעלבָארּפ , :ט"דא ,ןייטשלקניפ םייח -- ןטס21 םעד קיטשרענָאד

 דילגטימ ,גרעבלטימ םהרבַא ןופ גנוריפנָא ,"ַאעטרַאא ןופ (שידִיי) טירטפיוא ."רוטַארעטיל רעק
 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ

 -ידִיי רעד ןופ ןסיוועג סָאד -- קיווייל .ה; ןגעוו יקסנַאשזָאר לאומש ,ןטס24 םעד קיטנוז

 -רַאק לארשי -- גנוריפנָא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידַיי-לַאנָאיצַאנ ןופ טירטפיוא ."רוטַארעטיל רעש

 ,טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק ןופ דילגטימ ,סעפ

 "ט8מ16260 ץ פט :ט"דא (שינַאּפש) ןַאמלַאש ָארַאזַאל 'פָארּפ -- ןטס28 םעד קיטשרענָאד
 ַאשַאי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא "רוניכ, טעטרַאװק ןופ טירטפיוא (00מססװק!0 66 0210"
 ,טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןיזיור דיוד ר"ד טנװָא ןטימ גנוריפנָא ,ןירעּפלַאג

 -לארשי ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ןגרָאמירפ רעשיערבעה ַא -- רעבָאטקָא ןט1 םעד קיטנוז

 -יקסווָאבַארג ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ,"הנגהב תוישרּפ, :ט"דא רדיבא ףסוי .נעג רָאדַאסַאבמַא

 .ןײשנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ גנוריפנָא ןוא רערעל

 טימ רעטַאעט-סקלָאפ ןשידַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ טירטפיוא -- רעבָאטקָא ןט3 םעד קיטסניד

 ןופ "םיבנג; ןוא ,ןַאבזיא .ש ןופ "ךודיש, רעד ,טָאקיָאב, סרעגייט לארשי ןופ סרעטקַאניײא יירד

 .טכיל דיוד ישזער ,שטיװָאניּפרַאק .א

 ןופ טירטפיוא ,"הרות-תחמש, ןגעװ םיובלעדע ריאמ -- רעבָאטקָא ןט4 םעד ךָאװטימ

 ,רעכַאמנעזָאר םהרבַא ןזח ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ רָאכ-"רימזה.

 רעכעלטלעװלַא רעטירד רעד, :ט"דא יירעדנעש השמ -- רעבָאטקָא ןט5 םעד קיטשרענָאד

 ,ןעדַאפדלָאג םהרבַא, רעטַאעט ןופ טירטפיוא ןטימ ,"םילשורי ןיא ןסיוו ןשידַיי ןופ סערגנָאק

 .םיובנירג לארשי דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ גנוריפנָא .רענילרעב סקַאמ ישזער

 רעד טימ ,"לַאנָאיסַאנ, רעטַאעט ןיא שדוח-רעכיב ןופ םויס -- רעבָאטקָא ןט3 םעד קיטנוז

 -ַאק היבוט להקה-שאר .,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,קינָאה השמ ןופ גנוקיליײטַאב:

 -"רימזה, יד ןופ טירטפיוא ןוא ןַאמרעש לאלצב ןופ גַארטרָאפ ַא ,ּפָאקָארג רשֶא ריסַאק ,ןיישנעמ

 ןוא רעייפ .ב ןטנעגיריד יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ָאירַאזָאר ןוא סערייא-סָאנעוב ןופ ןרָאכ

 .ןייל .א

 -רַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס רעד םויס ןפיוא ןבעגעגנָא טָאה סע סָאװ ,ןרעפיצ יד טול

 2,130,776 :ןעוועג 1961 רָאי ןרַאפ שדוח-רעכיב םייב ףיוקרַאפ םענופ ףערטַאב רעד זיא ,טנעמַאטי

 ,סעזעּפ 260,000ןופ ףערטַאב ןפיוא ןטַאלּפ-קיזומ 1000 ,רעכיב עטפיוקרַאפ 16,200 טימ סעזעפ

 ןוא טלַאהניא ןשידִיי ַא טימ עשינַאּפש ןוא 2,200 עשיערבעה ;4,000 רעכיב עשידִיי :ײז ןשיװצ

 ,5,400 -- םינוק לָאצ עניײמעגלַא יד ,10:000 עמעט:

 רעלגירטש יכדרמ ןופ טפַאשטסַאג-רוטלוק רעד טימ ,1962 ןיא ךוב ןשידַיי ןופ שדוח רעד

 ןלַאפעגנײרַא זיא ,געט 42 עצנַאג ןופ שדוח-רעביא ןַא ןעוועג שיטקַאפ זיא ,(לָאמ ןטייווצ םוצ}

 ייס טנכייצעגסיוא -- רַאפרעד עקַאט רשפא -- ךיז טָאה ןוא טייצ רעטנַאּפשעג-קַיורמוא ַא ןיא

 טָאה ,רעגייזַא 19,230 ,רעבמעטּפעס ןט15 םעד ,תבש יאצומ .ָאװינ ןכיוה ןטימ ייס ,םע-בור ןטימ
 רעטַאעט ןיא זיא ןט16 םעד ,קיטנוז ןוא ףױקרַאפ-רעכיב ןוא גנולעטשסיוא יד טנפערעד ךיז
 ,רעלגירטש יכדרמ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןעמוקעגרָאפ *ַארעּפָא=
 -לוק ןופ רַאטערקעס ןופ ריפניירַא ןַא טימ ,"תורוד ןופ גנַאג ןרעביא רפס ןשידִיי ןטימ, ט"דא

 יי
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 ךוא ןיישנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ טירטסױרַא ןַא ,קינָאה השמ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוט

 ."רימזה, רָאכ ןופ טירטפיוא

 -בעה ןופ, ט"דא ,יירעדנעש השמ ןופ גַארטרָאפ ַא :רעבמעטּפעס ןטס2 םעד ,קיטשרענָאד

 ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ,ןַאמרעזַאלג לאומש -- טנװָא ןופ גנוריפנָא ,"קירוצ ןוא שידִיי וצ שיער

 ,רעטכיד רעד, ט"דא ,יקסנַאשָאטָאב בקעי :לַאז-הליהק ןיא ,ןטס223 םעד ,קיטנוז ;הליהק רעד

 .גנוריפנָא .(םואעליבוי ןטס75 ןייז וצ ,ןרָאהניײא דוד) "טייקשידִיי ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טָאה סָאװ

 זיא ןטס24 םעד ,קיטנָאמ ;הליהק רעד ןופ ריסַאקדָארּפ ,יקסווָאקַאלוק דוד -- ןגרָאמירפ ןטימ

 דיי, רעד, ט"דא גַארטרָאפ ַא טימ "ליעלָאס, רעטַאעט ןיא ןטָארטעגסױרַא רעלגירטש יכדרמ

 .ןַאמרעגנוי עינַאמ -- טנװָא ןטימ גנוריפנָא ."ריּפסקעש םַאיליװ ייב דירַאי-טלעװ ןסיורג ןפיוא

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ

 קינָאה .מ :לקניװ ןיא סטכער .רָאכ-ירימזה, רעד עניב רעד ףיוא .1960 רָאי ןיא ןמז-רוטלוק ןופ םויס

 ,רעייפ .ב יריד :סקניל .יקצינטישז ,ל רייד ןוא

 -גירטש יכדרמ ןופ גַארטרָאפ רעד :?ליעלָאס; רעטַאעט ןיא ,רעבָאטקָא ןט1 םעד ,קיטנָאמ

 'טנװָא ןטימ גנוריפנָא ,"גנַאגנעקנַאדעג ןוא טייקכעלנעזרעּפ ןייז --- ןוירוג-ןב דוד, ט"דא ,רעל

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,גרעבלטימ םהרבַא --

 טסנוק עשידַייא ט"דא ,ווָאקרוט קרַאמ :לַאז-הליהק ןיא ,רעבָאטקָא ןט4 םעד ,קיטשרענָאד

 -- טנוװָא ןטימ גנוריפנָא .רענייוו-ַאקצינילק ןופ טירטפיוא ןַא ןטימ ,"רעלטסניק עשידַיי ןוא

 .יקסנַאשזָאר לאומש :ןט9 םעד ,קיטסניד :טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןירטיצ המלש

 ףופ טירטסױרַא רעשירעלטסניק ,"דנַאלמיײה, רעװקסָאמ ןופ דנַאל סָאד ןוא םייה יד, ט"דא

 -רַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,םיובנירג לארשי -- טנװָא ןטימ גנוריפנָא .דלעפשריה ןמלז

 ,טנעמַאט
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 ,לבוש הירא ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ,טנװָא רעשִיערבעה :רעבָאטקָא ןט11 םעד ,קיטשרענָאד

 טרעצנָאק-גנַאזעג ,"תירבעה הפשה תיחת; ט"דא ,עדַאסַאבמַא-לארשי רעד ייב עשַאטַא-רטולוק

 -נָאמ ;הליהק רעד ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ,דלָאג בייל -- גנוריפנָא ,רערעל-יקסווָאבַארג ןוּכ

 ."קרעוו ןייז ןוא רבחמ רעד -- םילשורי ןוא םיור, ט"דא ,ןייטשלקניפ םייח :ןט15 םעד ,קיט

 לארשי -- טנוװָא ןטימ גנוריפנָא ןוא רעטַאעט-סקלָאפ ןשידַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ טירטפיוא ןטימ

 .טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק ןופ דילגטימ ,סעפרַאק

 ,"קירוצ ןוא שיערבעה וצ שידִיי ןופ, ט"דא ,יירעדנעש השמ ;ט18 םעד ,קיטשרענָאד

 םעד ,קיטנָאמ ;הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציװ ,ןַאמרעזַאלג לאומש טנװָא ןטימ גנוריפנָא

 ןמחנ 'ר, ט"דא ,רעלגירטש יכדרמ ןופ טַארעפער רעד -- ?ליעלָאס, רעטַאעט ןיא ,ןטס2

 דילגטימ ,םיובנירג לארשי -- טנװָא ןטימ גנוריפנָא ,"יבר ןוא רעקנעד ,טעָאּפ -- רעװַאלסַארב

 טנווָא-םויס רעד ,"לַארטסַאא רעטַאעט ןיא ןטס29 םעד ,קיטנָאמ ;טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ

 רעד ןיא קלָאפ עשידִיי סָאד, ט"דא ,רעלגירטש יכדרמ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ,שדוח-רעכיב ןופ

 השמ ןופ טרָאװ-לכה-ךס ןוא סגנונעפערעד ַא טימ ,"טייקכעלקריוו עקיטנייה יד ןוא עטכישעג

 רעטנוא ,"רימזה, רָאכ ןופ טירטסױרַא ןַא ןוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,קינָאה

 .רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוטייל רעד

 1956-62 ןרָאי יד רַאפ הליהק רעד ןופ םינמז"רוטלוק יד

 -קרַאמ ןפיוא הסנרּפ רעייז טימ ןזיװעגנָא ןעוועג ןדִיי ןענייז ןבעל ןקידלטעטש ןקילָאמַא ןיא

 םשה:-ךורב ייז ןענייז הרות טימ .קרַאמ-רָאי ןפיוא ןגיוא יד ןקוקסיוא ייז ןגעלפ קרַאטש רָאג .גָאט

 טגעלפ ןגעווטסעד ןופ ;רָאי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא ןוא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב טגרָאזַאּב ןעוועג

 ןופ ןעמוק ןגעלפ ןדִיי לייוו ,קרעמרָאי יד ןיא ןעמוקנעמַאזוצ תוצראה עברא דעװ רעד ךיוא ךיז

 -וצ ןדַיי ןבָאה םיאנת-סנבעל עגיה יד ןיא .תויח סָאד ןטלַאהרעד וצ ףיוא םיקחרמ עטסטייוו יד

 יד וצ ןעמוקנָא ייז ןזומ המשנ יד ןטלַאהרעד וצ ףיוא רעבָא ,םויו םוי לכב הסנרּפ רעייז ךעלסיב

 וצ זעמוק ןוא הליהק רעד ןופ ןמז-רוטלוק ןטימ ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,טײקשידַיי ןופ געט-קרַאמ

 ןשידִיי ןופ קרַאמרָאי-רוטלוק רעד זיא סָאװ ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד ןיא ןָאזעס-ךייוה רעייז

 .עניטנעגרַא

 רעד ןיא סנגרָאמירפ-קיטנוז יד טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1956 רָאי ןרַאפ ןמז-רוטלוק רעד

 -תנידמ ןיא רוטלוק יד, :ט"דא ענווָאכוד יּפָארּפ ןטָארטעגסױרַא זיא לירּפַא ןטס29 םעד .הליהק

 -ָאֹּפ םהרבַא :רעטרעוו-ריפניירַא ,רעלטסניק-לארשי עּפורג רעד ןופ םַארגָארּפ ַא טימ ,"לארשי

 ןט6 םעד .ל"ז ןשבימ .א ר"ד להקה-שאר ןוא ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס .ווָאקַאיל

 -דנוא ןשיווצ עמַאמ יד ,ןָאזנעניד .י, :ט"דא יקסנַאשזָאר לאומש גַארטרָאפ ַא ןטלַאהעג טָאה יַאמ

 -עציוו ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןוא יקסווָאדולבַאז דיוד ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"רעקיסַאלק ערעז

 תועובש, :ט"דא ןעזיור ףסוי ןטָארטעגסױרַא זיא יַאמ ןט13 םעד .קיװָאנ .ש .ר ר"ד רעציזרָאפ

 ןופ טרָאװ:ריפניירַא ,דלעפשריה ןמלז -- סעיצַאטיצער ,"הרותה-תלבק ןופ בוט-םוי רעד --

 ןײטשדלָאג .מ ר"ד ןטָארטעגסױרַא זיא יַאמ ןטס20 םעד .ןַאמרענייוו לאוי דילגטימ-גנוטלַאוװרַאפ

 ָאירט ןופ טירטפיוא ןטימ "1.4 1000606260600184 ,310600/08 00 18 118/601002  :.ט .ד .א

 -ױדָאר ןמחנ .שזניא הליהק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןוא ןירעּפלַאג
 "1 (2:800628 ץ 1260406ת- :ט"דא שטַאמיא .כ ןויצ ר"ד סױרַא טערט יַאמ ןטס27 םעד .יקסווָאכ
 טרָאװ:ריפניירַא ,"עדַאלַאב עשינַאּפש יד , :ט"דא ל"ז ןשבימ .א ר"ד ןוא 012 461 5642ז015000

 .הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ,קיוװָאנ .ש .ר ר"ד --

 ,"הביבס ןייז ןוא ווָאלָאקָאס םוחנ, גַארטרָאפ ןטימ ווָאקרוט קרַאמ :ףיוא ןטערט ינוי ןט3 םעד

 -גנוטלַאװרַאפ ,קינָאה השמ -- ריפניירַא ."תופוקת ןופ ץענערג רעד ףיוא; --- יירעדנעש השמ ןוא

 רעטקָאד רעשידִיי רעד. :ט"דא סעקולעווַאפ ר"ד --- ינוי ןט10 םעד .הליהק רעד ןופ דילגטיט
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 -ַאש ס'שַא םולש ןיא סקעלּפמָאק-רעטומ, -- װָאקינשזָאּפַאס .ג ןוא ,"הלוח רעשידִיי רעד ןוא
 .קיװָאנ .ש .ר ר"ד -- ריפניירַא ,"גנופ

 .א ר"ד להקה-שאר ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןטימ ןגרָאמירפ רעשַיערבעה ַא --- ינוי ןט17 םעד

 ןופ גַארטרָאפ ַא :תירבע תורדתסה ןופ טנעדיזערּפ ,יקסנַאינרוט .א ןופ טירטסױרַא ,ל"ז ןשבימ

 טערט ילוי ןט1 םעד .שטיניח .ל ןופ גנַאזעג ןוא ,"ויתוריציו ןונגע .ש, :ט"דא ליג השמ ר"ד

 יבצ -- טרעצנָאק-לדיפ ,"לארשי ןיא קיזומ ןוא קיזומ עקידלארשי יד, :ט"דא לעכַאק .מ סײרַא

 טערט ילוי ןט8 םעד .יקסווָאכיזדַאר ןמחנ .שזניא רַאטערקעסילַארענעג ןופ ריפניירַא ןוא ןילטייצ

 "ןט;ס ?סקקס{ ץ פט ססמוצנפטס10ת 21 ןקז091650 461 ק215 :ט"דא ןיוועל ווַאלסעלָאב סיױרַא

 -לַאװרַאפ --- טרָאװ-ריפניירַא ,"ברעמ ןוא חרזימ ןשיווצ לארשי תנידמ,, :יקסמילַאזורעי .א ןוא

 .(1961) "לַארטסַא, רעטַאעט ןיא ןמז-רוטלוק םעד טנפערעד ,קינָאה השמ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס

 ,לקיב .ש רייד :סקניל ןופ רעטירד רעד

 -סייג סָאד, :ט"דא רעמירפ לרעב ר"ד סױרַא טערט ילוי ןט15 םעד .חמשי ךורב דילגטימ-גנוש

 -ָאג השמ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ --- טרָאװ:ריפניירַא ,"לארשי ןיא ןבעל עלערוטלוק ןוא עקיט

 -ַארולּפ-רוטלוקא ןגעו רעמרעל רוטרַא יּפָארּפ טַארעּפער ַא טלַאה ילוי ןטס22 םעד .שטידָאר

 -דָארג ףסוי דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ ריפניירַא ןַא טימ ,?םזימָאנָאטױא רעשידַיי ןוא םזיל

 שרפמ סלַא י"שר; ןגעוו ןײטשרעּפיצ רודגיבַא ברה סױרַא טערט ילוי ןטס29 םעד .ה"ע יקציז

 ,ל"ז ןשבמ .א ר"ד ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןַא טימ ,"הרותה

 -קרַאמ,, עכעלטנייוועג יד קירוצ ןָא ךיז ןבייה ,שדוח-רעכיב ןופ "קרַאמרָאי,-רוטלוק םעד ךָאנ

 -ַאב עקינייא טימ ןייד יכדרמ :סױרַא ןטערט רעבמעטּפעס ןט16 םעד .ןמז-רוטלוק ןופ "געט

 -ירעמַא ןיא ןבעל שידִיי, טימ ה"ע ןַאמזורג .ל .י ןוא ,רָאי םעיינ ןטימ תוכייש ןיא ןעגנוטכַארט

 איו יש
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 זיא רעבמעטּפעס ןטס23 םעד .גרעבנעלָאה .ה דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ ריפניירַא ןַא ןוא "עק

 ןופ טרָאװ-ריפניײרַא ןטימ ,"טייצ רעזדנוא ןופ ףור רעד, :ט"דא לבבורז בקעי ןטָארטעגסױרַא

 -ער ַא ןטלַאהעג סיגלער .ע טָאה רעבמעטּפעס ןטס30 םעד .םולבנעזָאר רזעילא רַאטערקעסדָארּפ

 ה"ע רעגניז לאוי ר"ד ןוא ,"םוטנדִיי ןשינעמור ןופ רעריטרַאמ רעד ,וסיז .ל .א, ןגעוװ טַארעּפ

 טרָאװ-ריפניײרַא ןַא טימ ,"לארשי ןייק טרָאפ רעטקָאד רעשידִיי ַא, :ט"דא ןטָארטעגסױרַא זיא

 רעשיערבעה ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא רעבָאטקָא ןט7 םעד .ל"ז ןשבימ ר"ד להקה-שאר ןופ

 טדערעג טָאה אקסער .ח :קיװָאנ .ש .ר ר"ד טנעדיזערּפ-עציוו ןופ ריפניירַא ןַא טימ ןגרָאמירפ

 ןופ ןעגנוזעלרָאפ טימ ,"ותינשמו ותוישיא ,םעה-דחַא; :ּפרַאק .ּפ ןוא ,"ךנחמה םעה-דחַא, ןגעוו

 -ענכ רעד, ט"דא םיובנענעט .ב :ןטָארטעגסױרַא ןענייז רעבָאטקָא ןט14 םעד .דלעפשריה ןמלז

 .1961 רָאי ןיא ןמז-רוטלוק םעד טנפערעד לקיב המלש רייד

 -ריפניירַא ןַא טימ ,"טנייה ןוא לָאמַא םשה-שודיק, -- ןעזיור ףסוי ןוא ,"טנגוי רעזדנוא ןוא םזינ

 יירעדנעש השמ טָאה רעבָאטקָא ןטס21 םעד .קרַאמנענעד .ב דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ טרָאוז

 "יֵלָק הקבר -- ןרעמוניגנַאזעג טימ ,"דנַאלגנע ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה, ןגעו טדערעג

 ןסָאלשעג ךיז טָאה רעבמעווָאנ ןט4 םעד .ל"ז ןשבימ .א ר"ד להקה-שאר ןופ ריפניירַא ןוא ַאקצינ

 -ָאֹּפ םהרבַא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןטימ ןמז-רוטלוק רעד

 םירפא ןופ גַארטרָאפ ,יקסווָאכיזדַאר ןמחנ .שזניא רַאטערקעס-לַארענעג ןופ טירטסױרַא ,ווָאקַאיל

 .רעלעפ סָאלרַאק ןופ ןרעמונ-גנַאזעג ןוא ,"לארשי-תנידמ ןיא רעבַארַא, :ט"דא ינלא

 בקעי ןופ טַארעפער ןטימ יַאמ ןטס24 םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1957 ןופ ןמז-רוטלוק רעד

 .ב ר"ד ןופ רעטרעוו-ריפניירַא טימ ,"רעצעזרעביא-ך"נת ןוא רעטכיד ,שָאוהי, :יקסנַאשָאטָאב

 עו א
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 ךגעוו ןײטשרעּפיצ רודגיבַא ברה טדערעג טָאה יַאמ ןטס21 םעד .קיװָאנ .ש .ר ר"ד ןוא רענרעל

 םעד .ל"ז ןשבימ .א ר"ד ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןַא טימ ,"יניס דמעמ רעקיבייא רעד ,תועובש.

 זיא ינוי ןט3 םעד ."עקירעמַא ןיא ןבעל שידִיי, :ןַארפַאש ןַאטַאנ ןופ גַארטרַאפ ַא --- ינוי ןט4

 טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ,"סנַאסענער ןשידִיי ןופ ןגעוו יד, :ט"דא ןיקרעמ השמ ןטָארטעגסױרַא

 -ףניפ רעד, :טַארעפער ןטימ ןהכ בודיא ןטָארטעגסױרַא זיא ינוי ןטס21 םעד .יברָאג ַארַאס ןופ

 -ךסע :גַארטרָאפ ןטימ יירעדנעש .מ --- ינוי ןטס25 םעד ."תוצופת יד ןוא לארשי רַאפ ןַאלּפ-רָאי

 הקבר ןופ גנַאזעג ןוא ,"ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוא ךיירקנַארפ ,לארשי רעביא עזייר ַא ןופ לכה

 ןוא ,"ןבעל ןופ םי רעד -- חלמהי-םי; ןגעוו ימדש יפָארּפ טדערעג טָאה ילוי ןט3 םעד .יקצינילק

 ןטימ ,ןגרָאמירפ רעשיערבעה ַא -- ילוי ןטפ םעד ."לארשי ןיא טלַא ןוא גנוי? :זָאװָאדָאװ .מ ר"ד

 .א :טרירעפער ןבָאה ילוי ןט19 םעד ."ינועמש דוד לש ותריצי, :ליג .מ ר"ד ןופ גַארטרָאּפ

 ןוא יקסינַא; :קַאג לאוי ןוא ,"ייווגורוא ןיא ןבעל ןשידַיי ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ; ןגעוו ץרַאוװש

 וװָאקרוט.מ ןוא גרעבנייטש.מ ןטָארטעגסױרַא ןענייז ילוי ןטס23 םעד ."קוביד רעד, גנופַאש ןייז

 -עגסױרַא זיא טסוגיױא ןט2 םעד .דלעפשריה .ז ןופ סעיצַאטיצער טימ ,קילַאיב-לצרעה ןגעוו

 -ַארעטיל רעשידַיי רעד ןיא תוחילש ס'שַא םולש; :גַארטרָאפ ַא טימ ווָאקינשזָאּפַאס .ג ןטָארט

 -עג יקצינטישז .ל ר"ד טָאה טסוגיױא ןט9 םעד .דלעפשריה ןמלז ןופ סעיצַאטיצער טימ ."רוט

 טימ ןגָארטעגפיױוא זיא רעטַאעט-"ַאעטרַא, סָאד ןוא ,"ןטָאש ןוא טכיל ןיא לארשי, ןגעו טדער

 רעד -- יחרי ר"ד, -- ה"ע טרָאּפָאּפַאר ר"ד :טדערעג ןבָאה טסוגיױא ןט16 םעד .סרעטקַאניײא

 רעשידַיי רעד ןופ רענָאיּפ -- ןָאסרעּפלַא .מ, --- יקסנַאשזָאר .ש ןוא ,"רעטקָאד רעשירַאדנעגעל

 :ט"דא ימדש יפָארּפ ןטָארטעגסױרַא זיא טסוגיױא ןטס30 םעד ."עטכישעג ריא ןוא רוטַארעטיל

 יפָארּפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,"רוניכ, טעטרַאװק ןופ טרעצנָאק ַא טימ ,"לארשי ךיתומוח לע;

 .ןירעּפלַאה .ל

 .ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רעבמעטּפעס ןטס22 ןזיב טסוגיוא ןטס28 ןופ

 ןגַארפ ןגעוו סעקולעווַאפ ר"ד ןוא קיװָאנ .ש .ר ר"ד זטָארטעגסױרַא ןענייז רעבָאטקָא ןטס22 םעד

 ןטימ לעגנע .י ןופ ןעגנופַאש ,ןגרָאמירפ-טרעצנָאק ַא --- טסוגיוא ןט8 םעד .ףליה רעלַאיצָאס ןופ

 *+סיװעשַאב קחצי ןטָארטעגסױרַא זיא טסוגיוא ןטס25 םעד .ןיקריס לעקַאר ןוא ןַאמצָאלק ָאירט

 -- רעבמעווָאנ ןט1 םעד ."טלעוו רעקיטנייה רעד ןיא ןדִיי-טשינ ןוא ןדִיי ייב רעכוז-טָאג, :ט"דא

 ררושמ -- רעבמיא ץרעה ילתפנע :יקסמוח .ד ןופ גַארטרָאפ ןטימ ןגרָאמירפ רעשִיערבעה ַא

 העד ןרָאװעג טרעייפעג זיא רעבמעצעד ןטס29 םעד .דלעפשריה .ז ןופ לַאטיצער ןוא ,"הווקתה

 ,ווָאקרוט .מ ןוא ןַאמדלָאג .מ ר"ד ןופ לײטנָא ןטימ ,סערגנָאק-טלעוו ןשידַיי ןופ ייליבוי רעטס5

 .ןירעּפלַאג .י ןופ טײלגַאב ,יקסווָאבַארג ךורב ןופ טרעצנָאק ,ןיזיור ר"ד ןופ ריפניירַא

 -גירטש יכדרמ ןופ ךוזַאב ןטימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה 1958 רָאי ןרַאפ ןמז-רוטלוק רעד

 -ילא להקה-שאר רעד ."ליעלָאס, רעטַאעט ןיא לירּפַא ןט3 םעד ןרָאװעג טנפערעד זיא ןוא רעל

 יד ןטלַאהעג ןבָאה גרעבלטימ םהרבַא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןוא ןיקטוג ךלמ

 זיא רעלגירטש יכדרמ ןוא טרָאװ-םינּפ-תלבק סָאד -- יקסנַאשָאטָאב בקעי ,רעטרעוװ-ריפניירַא

 -ידמ ןופ טכיל ןיא ןדִיי ייב גנוגעװַאב-םזיחישמ רעד, :ט"דא גַארטרָאפ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא

 "לַארטסַא; רעטַאעט ןיא ןטָארטעגסױרַא רעלגירטש יכדרמ זיא לירּפַא ןט10 םעד ."לארשי-תנ

 ןטירד םעד ,"טײקטײרּפשעצ עשידִיי יד ןוא לארשי-תנידמ, :ט"דא טַארעּפער ןטייווצ ןייז טימ

 -יהק ןיא לירּפַא ןט17 םעד ןטלַאהעג רעלגירטש יכדרמ טָאה "ןטרעוו עשידַיי, :ט"דא טַארעּפער

 ."לַארטסַא; רעטַאעט ןיא לירּפַא ןטס24 םעד "ןדִיי ייב גנוגעוװַאב-רסומ יד; ןגעוו ןוא ,לַאז-הל

 רעלגירטש יכדרמ זיא ,"לַארטסַא, רעטַאעט ןיא יַאמ ןט5 םעד טנוװָא-סגנונעגעזעג ןייז ףיוא

 .?רוטַארעטיל רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד וצ געוו רעזדנוא , טַארעּפער ןטימ ןטָארטעגסױרַא

 -מָאנ .ד .ה, ןייארַאפ-רעביירש ןוא "עסערּפ יד, ןופ טסַאג רעד יװ עניטנעגרַא טכוזַאב סיװעשַאב קחצי * !

 'רעד ןביילב קלָאפ עשידִיי סָאד ןעק יצ. טַארעּפער ןטימ ,,ליעלָאס. רעטַאעט ןיא ןטָארטעגסױרַא ןוא ,ייגרעב

 ,""רפסה-םע
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 קרַאמ טימ ,הליהק רעד ןיא סנגרָאמירפ-רוטלוק יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה יַאמ ןט11 םעד קיטנוז
 ,"עקירעמַא-םורד ןופ םיבושי עשידִיי יד ןיא טײקמערָא ןוא טייקכייר, טַארעפער ַא סווָאקרוש

 ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא יַאמ ןט14 םעד .טסברעה יכדרמ ןופ (שינַאּפש) "בתכ ןוא ןושל, ןוא
 ןבַאה יַאמ ןטס30 םעד ."רעטַאעט ןוא ך"נת, :ט"דא יולה השמ רָאסישזער-לארשי רעד טַארעּפער

 -יטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא ןעמעלבָארּפ-רוטלוק עשידַיי, ןגעוו ה"ע ןַאמזורג .ל .י :טרירעפעד
 -עג ןבָאה ינוי ןט6 םעד ."םוטנדִיי ןופ ןטרעוװ עקיבייא יד, --- (שינַאּפש) סיגלער .י ןוא ,"טנענ

 םולש ןוא ,"טלעוו יד טמערופעג טָאה סָאװ בושי רעשידִיי רעד, ןגעוו יירעדנעש השמ :טדער
 ןופ טרעצנָאק ַא -- ינוי ןט12 םעד ."תורוד ןופ גנַאג ןיא ך"נת רעד; -- (שינַאּפש) גרעבנעזָאר

 ַא -- ינוי ןט19 םעד .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,ןעגנופַאש סיקסוועשטוטס .י

 .1961 רָאי ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב רעד וצ גנַאגנײרַא רעד

 ,יקסנַאשזָאר .ש ןופ "ןויצ זיב קישטעּפירּפ ןופ, טַארעּפער ןטימ ןגרָאמירּפ-יקסווַאשרַאװ קרַאמ

 זיא יַאמ ןטס22 םעד .רענייוו ןָאעל ןופ גנוטיײלגַאבדָאנַאיּפ ,ַאקצינילק הקבר ןופ גנַאזעג ןוא

 רעטָאעט ןיא טרילָארטסַאג) לעקניפ ןועמש רָאיטקַא-לארשי רעטמירַאב רעד ןטָארטעגסױרַא

 -סױרַא זיא ינוי ןטס25 םעד ."לארשיב ירבעה ןורטאיתה, :ט"דא ,(שידִיי טליּפשעג ,"ליעלָאס

 םענופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ חילש רעד יװ עניטנעגרַא ןיא ןעוועג) יקסוטרַא .י ןטָארטעג

 טָאה ינוי ןטס27 םעד ."לארשי ןיא תויולג-גוזימ ןופ םעלבָארּפ סָאד, גַארטרָאּפ ןטימ ,("דנוב;

 -עג רעשידַיי רעד ןיא טעטש ענעסעגרַאפ, ןגעוו שינַאּפש ןיא טרירעפער יירעדנעש ַאטרעב

 -סױרַא זיא ילוי ןט11 םעד ."ביבא-לת רעביא ריצַאּפש ַא; -- רעניטנַאטסנָאק ןמלק ןוא ,"עטכיש

 ןופ טַארעּפער -- ינוי ןטס24 םעד .לַאטיצער ןשַיערבעה:שידִיי ַא טימ לעקניפ ןועמש ןטָארטעג

 .ןדַיי ייב םייחה תמכח, :דלעפנעזָאר .א ר"ד
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 ךיא טעטיסרעוװוינוא ןשִיערבעה םעד טעמדיװעג ןגרָאמירפ-רוטלוק ַא -- ילוי ןט18 םעד

 ןטס22 םעד .שטיוװעלימכַאר השמ ר"ד יּפָארּפ ןוא סבערק .ש ר"ד ןופ ליײטנָא ןטימ ,םילשורי

 ."בורקה חרזמב םינורחאה תוערואמהו לארשיג -- דלעפנעזָאר .א ר"ד ןופ טַארעפער --- ילוי

 ."תודיסח ןופ השורי עשַיעדיא יד, :ט"דא רעלהאמ לאפר ר"ד ןופ גַארטרָאפ --- ילוי ןטס29 םעד

 ."לארשי ןיא ברעמ ןוא חרזימ ןשיווצ שינעגעגַאב,, :ןייש החנ ןופ טַארעּפער -- טסוגיוא ןט1 םעד

 -ערקעס ,רעניבעג ןימינב טָאה טסוגױא ןט8 םעד .שטיניכ עלעבייל ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ

 -ידִיי רעד ןיא ןטכיזסיוא ןוא געוו רעד; :ןגעו טדערעג גניר-רעטעברַא רעקרָאי-וינ ןופ רַאט

 -לַאמ ןופ טנוװָא-לַאטיצער ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טסוגיוא ןט15 םעד ."עקירעמַא ןופ עדניימעג רעש

 -עג ןייטשלעקניפ םייח טָאה טסוגיוא ןט17 םעד .דלעפשריה ןמלז -- עיסנַארעפנָאק ,לעּפַאר ַאניוו

 -גערעפנָאק טנגוי רעד ןוא ,"ןגעוו עיינ ףיוא ןבעל עשידִיי סָאד, :ט"דא טַארעּפער ַא ןטלַאה

 והיעשי ןופ תואיבנ יד ןיא טנעמָאמ רעשיטילָאּפ רעד, -- (שינַאּפש) ןַאמדירפ ןימינב ר"ד טסיצ

 "רעד, :ט"דא לשעה עשוהי םהרבַא ר"ד ןטָארטעגסױרַא זיא טסוגיױא ןטס28 םעד ."והימרי ןוא

 ."יבר רעלצָאק

 ןשידַיי ןופ שדוח: רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רעבָאטקָא ןט2 ןוא רעבמעטּפעס ןט2 םעד ןשיװצ

 רעשירעדיינש סרעגנַאמ קיציא, :הנס החמיש ןופ טַארעּפער ַא -- רעבָאטקָא ןט17 םעד ."ךוב

 ןָאסקַאסיא קחצי ןופ גַארטרָאפ ַא -- ןטס24 םעד .דלעפשריה ןמלז ןופ ןעגנוזעלרָאפ טימ ,"ך"נת

 ַא טימ ,"תונושל-טלעוו יד ףיוא העּפשה רעייז ןוא ךַארּפש עשיערבעה יד ןוא ך"נת רעד, --

 ןטימ ןירעּפלַאה ןרהַא סױרַא טערט רעבָאטקָא ןטס31 םעד .ןַאלּפַאק עמיס ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג

 ."ַאעטרַא; ןופ גנוריפפיוא רעשינעצס ַא טימ ,"טלעוו רעשידִיי רעד רעביא קידנרָאפ; .גַארטרָאפ

 ןופ צימָאנָאיזיפ עשיכיסּפ יד; :וָאקינשזָאּפַאס ןושרג ןופ טַארעּפער -- רעבמעווָאנ ןטס21 םעד

 .סעיצַאטיצער-גנַאזעג ןיא רעקנעד בקעי ןוא רעלדניוו ַארָאד טימ "טייקכעלנעזרעּפ רעשידַיי רעד

 -קיװטנַא ןוא גנוײטשטנַא יד, :רעניטנַאטסנָאק ןמלק ןופ טַארעפער -- רעבמעווָאנ ןטס28 םעד

 ירעבמעצעד ןט8 םעד .יקסווָאדולבַאז דיוד ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"רעטַאעט-לארשי םענופ גנול

 -- רעבמעצעד ןט5 םעד .ןומימ תור ןירעלטסניק רעקידלארשי רעד ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג --

 טימ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סעכָאּפע עכעלקילג ףניפ, :יקסנַאשזָאר .ש ןופ טַארעּפער

 -רפּכ ןופ טנעדנעטניא ,סיקרוס יכדרמ סױרַא טערט רעבמעצעד ןט9 םעד .ןומימ תור ןופ גנַאזעג

 -נַאק-גנַאזעג ַא טימ ,"לארשי ןיא עגַאל-טייקרעכיז ןוא עשיטילָאּפ יד ,, :גַארטרָאפ ןטימ ,אבס

 ,ןומימ תור ןופ טרעצ

 םהרבַא ןופ טירטסױרַא ןטימ ,1958 ןמז-רוטלוק ןופ םויס רעד -- רעבמעצעד ןט14 םעד

 טַארעּפער ַא .להקה-שאר ,ןיקטוג ךלמילא ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,גרעבלטימ

 צכעלשטנעמ ןוא עניימעגלַא -- קַאנרעטסַאּפ סירָאב עמַארד יד, :ט"דא ןיקרעמ השמ ר"ד ןופ

 -רעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,"רימזה, רָאכ-הליהק ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא ןוא ,"ןטקעּפסַא

 .רעייפ דרַאנ

 םעד ,טסַאג ןסיורג ַא טימ טגרָאזרַאפ הליהק יד ךיז טָאה 1958 ןופ ןמז-רוטלוק םעד וצ

 סָאװ ,רָאי-םכילע-םולש סָאד ןלַאפעגסיױא זיא סע ,ןײטשטַאלג בקעי רעטכיד ןשידַיי ןטמירַאב

 -לוק רעד טָאה רַאונַאי ןט19 םעד ןיוש .עניטנעגרַא ןשידַיי ןיא ןעזעגנָא קרַאטש רעייז ךיז טָאה

 -עג טָאה גרעבלטימ םהרבא .עימעדַאקַא-קיווייל ַא טימ ןעוועג םידקמ ךיז טנעמַאטרַאּפעד-רוט

 -טּפיוה יד, טַארעּפער ןטימ ןטָארטעגסױרַא זיא יקסנַאשָאטָאב בקעי .טרָאװ-ריפניײרַא סָאד יטלַאה

 ךופ טײלגַאב ,ַאקצינילק הקבר ןוא טנעיילעגרָאפ טָאה קַאז .א ;ןפַאש סקיווייל .ה ןופ תודוסי

 .רעדיל סקיווייל ןעגנוזעג טָאה ,רענייוו ,ל

 ןופ השורי יד, טַארעּפער סנײטשטַאלג בקעי טימ טנפערעד ךיז טָאה ןמז-רוטלוק רעד

 ,לירּפַא ןטס20 םעד ,"לַארטסַא; רעטַאעט ןיא (רָאי-םכילע-םולש םעד דובכל) "םכילע-םולש

 גנילדנעצרָאי ןטייווצ םוצ םינּפ ןטימ , :ט"דא ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ טַארעפער ןטייווצ םעד ךָאנ

 -רוטלוק רעשיטקַאפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,לַאז-רעטַאעט ןסיורג ןיא "לארשי-תנידמ ןופ

 ךוא יַאמ ןט2 םעד ."!דִיי ַא זיא רעווע :טַארעּפער ןטירד סנײטשטַאלג טימ הליהק רעד ןיא ןמז
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 'לופ תוחילש יד, :טַארעפער ןטצעל ןייז טימ ןטָארטעגפיוא ןײטשטַאלג בקעי זיא יַאמ ןט8 םעד

 .ןגרַאמירפ רעשיערבעה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןט15 םעד ."גָאט וצ טנייה רעביירש ןשידִיי

 -ַאלקעד טימ ,"לארשי-תנידמ לש ינשה רושעה תארקל; :דלעפנעזָאר .א ר"ד ןופ גַארטרָאפ ןטימ

 זילַאנַאָאכיסּפ, ןגעוו (שינַאּפש) ועיַאסיא .ב ר"ד :יַאמ ןטס29 םעד .דלעפשריה .ז ןופ סעיצַאמ

 .."םכילע-םולש ייב לארשי-תבהא; -- ןעזיור ףסוי ןוא ,"קרעוו עשיטַאמַארד סמכילע-םולש ןופ

 ןגעוו יקסנַאשזָאר .ש -- ינוי ןט5 םעד .געוװ .א .א דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ טרָאװ-ריפניירַא

 ,ןַאמשיײלפ לרתסא -- סעיצַאטיצער ,"ןבעל ןשידִיי ןיא ןרערט ןוא רעטכעלעג סמכילע-םולש.

 -נַאשָאטָאב .י -- ינוי ןט11 םעד .ןרעטשנגרָאמ ךלמ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ --- טרָאװ-ריפניירַא

 ןשירעלטסניק ןטימ ,(םכילע-םולש רָאי 100) ?טכַאלעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד; :גַארטרָאּפ סיקס

 -רעגנוי עינַאמ דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ןופ ריפניירַא ןוא ,רעלדניוו .ד ןוא רעקנעד .י ןופ לײטנָא

 .1961 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד רעד תעב

 ןיא םזיטימעסיטנַא ןוא ןטימעסיטנַא ןגעוו, :(שינַאּפש) ןַאמדירפ .ב ר"ד --- ינוי ןט19 םעד .ןַאמ

 טרַאװ:ריפניירַא ,"ןגעוו עיינ ףיוא קיטילָאּפ-טלעוװ עשידַיי יד, :ווָאקרוט .מ ןוא ,"םוטרעטלַא

 ןײשנעמַאק היבוט ר"ד סױרַא טערט ינוי ןטס26 םעד .ינזַאלעשז .ג דילגטימ-גנוטלַאװרַאּפ ןופ

 -ניירַא ןטימ ,(ךוזַאב ןטצעל ַא ןופ ןקורדנייא) "יובפיוא ןוא ףמַאק ןיא לארשי; :גַארטרָאפ ןטימ

 -ַאּפש) ָאשטַאיל .ל ר"ד --- ילוי ןט3 םעד .שטידָארָאג השמ דילגטימ-גנוטלַאוװרַאפ ןופ טרָאװ-ריפ

 :יקצינטישז .ל ר"ד ןוא ,"לארשי-ץרא ןוא תולג ןשיוװצ ןדיישרעטנוא ןוא סעיגָאלַאנַאא :(שינ

 .ח ר"ד -- ילוי ןט8 םעד .דלעפשריה .ז -- טרָאװ-ריפניירַא ,?םכילע-םולש ייב ןּפיט-ןעיורפ;

 "טרָאװ-ריפניירַא ,"עיזַא ןוא עקירפַא ןופ רעדנעל יד טימ טפַאשדניירפ-לארשי, :ט"דא סעקשָאש

 ,ןיקטוג ךלמילא --

 ?טָאה ל"ז ןשבימ םהרבַא ר"ד .ןגרָאמירפ רעשיערבעה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ילוי ןט10 םעד
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 -- ילוי ןט17 םעד ."ךוניחה תויעב, -- רעניירק םייח ןוא ,"ביבא-לת לש הלבויב, ןגעוו טדערעג

 סחניּפ טדערעג ןבָאה ןטס24 םעד ."דניק ןשידִיי םוצ םינּפ ןטימ, :ט"דא ןייטשלקניפ םייח

 ,קילַאיב, :(שינַאּפש) טסברעה יכדרמ ןוא ,"רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ רעד ,קילַאיב, ןגעוו ּפרַאק

 -נוא "רימזה, רָאכ-הליהק רעד ןטָארטעגסױרַא זיא ילוי ןטס26 םעד ."שטנעמ ןוא רעטכיד רעד

 טעמדיוװעג ,יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןַא טימ ,רעייפ .ב ןופ גנוטייל רעד רעט

 -ינשזָאּפַאס ןושרג ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ןגרָאמירפ-ץרּפ ַא --- ילוי ןטס21 םעד .קילַאיב-לצרעה

 טסוגיױא ןט5 םעד .דלעפשריה ןמלז ןופ סעיצַאטיצער ןוא ,"ןלטב רענעגושמ רעד, :ט"דא ווָאק

 םיכושי עשידִיי יד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ יד ןוא בצמ רעד, ןגעו טדערעג יירעדנעש השמ טָאה

 רעד -- םכילע-םולש; :ט"דא רעשיפ .א .א .שזניא -- טסוגױא ןט7 םעד .?עקירעמַא-ןייטַאל ןיא

 ןט14 םעד .רערוַאמ ףסוי ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"רוטַארעטיל-שידַיי רעקידמיסינ רעד ןופ סנ

 .טנעטלענאבג

 עיצקעל ַא טלַאה ץיװָאנרעשט המימי .1961 רָאי ןיא ךֹוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד

 .לארשי ןיא רוטַארעטיל רעד ןגעוו

 -עג ןבָאה טסוגױא ןטס21 םעד ."ארקמה ירפסב שפנה תרות, :ט"דא רמלק םייח -- טסוגיױא

 -ַאּפש) ןָאסקַאסיא עסָאכ .שזניא ןוא ,"םילשורי זיב ליווסעזָאמ ןופ,, ןגעוו ןַאמזורג .ל .י :טדער

 השמ ר"ד ןופ טַארעּפער ַא -- טסוגיױא ןטס28 םעד ."ןלַאװק ערעזדנוא וצ רעקמוא רעד, :(שינ

 -גנַאזעג טימ ,"רואינש ןמלז ןוא שַא םולש ענעסעגרַאפ-בלַאה יד ןוא םכילע-םולש; :ןיקרעמי

 רעשידַיי ןופ ךוב סָאד, :ט"דא הנס החמיש -- רעבמעטּפעס ןט4 םעד .יברָאג ַארַאס ןופ ןרעמונ

 טדערעג טָאה רעבמעטּפעס ןט10 םעד  .לעּפַאר רתסא ןופ לייט ןשירעלטסניק ןטימ ,"הרובג

 ר"ד -- רעבמעטּפעס ןט11 םעד ,"םולש ןוא המחלימ ןשיווצ עּפָאריײא ,  ןגעוו ווָאקרוט קרַאמ

 -- ןָאסקַאסיא .י ןוא ,?סנַאסענער ןשידִיי ןיא עטנרעלעג ןוא רעקיטסימ , ןגעוו ןַאמדירפ ןימינב

 ."םכילע-םולש ןופ רָאמוה ,ללכב רָאמוה ,המכח עשידִיי,-

 ."ךוב ןשידִיי ןופ שדוח; רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רעבמעווָאנ ןט2 ןזיב רעבמעטּפעס ןטס20 ןופ
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 ןופ טריפעגסיוא ,קיזומ-רעמַאק רעשידַיי רענרעדָאמ ןופ טרעצנָאק ַא -- רעבמעווָאנ ןט13 טעד

 רפכה; :ט"דא יירעדנעש השמ ןופ טַארעפער רעשיערבעה ַא -- ןטס20 םעד .ןַאמצָאלק ָאירט

 ."תודהיה ידומלל ןוכמה תלהקמ/, ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"הניטנגרא תודהיב ריעהו

 "קַאפ-טסנוק סלַא רעטַאעט, :ט"דא גרעבלטימ .א ןופ טַארעּפער ַא -- רעבמעווָאנ ןטס27 םעד

 -פיוא ,םכילע-םולש ןופ "לדנייש-ענייש ןוא לדנעמ-םחנמ; ,ץרּפ .ל .י ןופ "תיב-םולש; ןוא ,"רָאט

 ןט6 םעד .קעניר הקבר ןוא וועל ילתפנ ,ןַאדנַאל לדיירפ טימ יקסווָאכעשט דיוד ןופ טריפעג

 -גַאשזָאר לאומש ןופ טַארעּפער ַא טימ ןמז-רוטלוק ןופ םויס רעד ןעמוקעגרָאפ זיא רעבמעצעד

 -הליהק ןופ טירטפיוא ןטימ ,"טנייה ןוא קירוצ רָאי 25 טימ סערייא-סָאנעוב עשידִיי סָאד, :יקס

 ."רימזה , רָאב

 ,לצרעה ר"ד ןופ רָאיסטרובעג ןטס100 םוצ ןלַאפעגסיוא זיא 1960 ןופ ןמז-רוטלוק רעד

 שדוח, םייב טשרע ןעמוקעג זיא עדַארג םייח הליהק רעד ןופ טסַאג-רוטלוק רעסיורג רעד םגה

 "עג) גרעבלע הדוהי יװ טסַאג ןשירעביירש ַא טימ טליּפשעגוצ לזמ סָאד טָאה ,"ךוב ןשידִיי ןופ

 זדנוא ייב טלייוועג ןבָאה סָאװ ערעדנַא ןוא (סערגנָאק-רוטלוק ןטימ גנודניברַאפ ןיא רעהַא ןעמוק

 טנפערעד ךיז טָאה ןמז-רוטלוק רעד .ענובירט-הליהק רעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא ןוא דנַאל ןיא

 -רַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר ןופ ליײטנָא ןטימ יַאמ ןט12 םעד

 ןופ טירטפיוא ןַא ןוא יירעדנעש השמ ןופ טַארעּפער-לצרעה ַא ,גרעבלטימ םהרבַא טנעמַאט

 (שינַאּפש) רענרעל .נ ר"ד --- יַאמ ןטס20 םעד .רעייפ .ב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-"ר"מזה;

 םעד .יקסװָאבַארג .ב ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ ,?עיצולָאװער:יַאמ רעד ןופ רָאי 150, ןגעוו

 םעד ןוא ןט10 םעד ."?לארשי ןופ טלעוו יד טרַאװרעד סָאװ, :ט"דא ינבדבוד .ב -- ינוי ןט3

 ,"דנַאברַאפנטַאר ןיא טיײיקשידַיי ןוא ןדִיי ןגעווע :סעקשָאש םייח ןופ ןטַארעפער -- ינוי ןט7

 ןעב ןופ טרעצנָאק -- ינוי ןטס21 םעד ."ךעלטעטש עשיליוּפ רעביא ליבָאמָאטיוא ןַא טימ,, ןּוא

 -ינשזָאּפַאס .ג -- ינוי ןטס24 םעד .(סערייא-סָאנעוב ןיא טרילָארטסַאג) ןרעב ַאנימ ןוא סונָאב

 ןטימ ,"המשנ-סקלָאפ רעשידַיי רעד ןופ רעטכיד רעד -- ץרּפ .ל .יא :ט"דא טַארעּפער סווָאק

 .דלעפשריה .ז ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק

 םינש האמ ,לצרה; ןגעװ ןבא-רה ר"ד טימ ןגרָאמירּפ רעשַיערבעה ַא -- ילוי ןט1 םעד

 .עפער ַא -- ילוי ןט18 םעד ."היצּפיצנמאה ימימ תימואלה הרבחה, :איבל .מ ןוא ,"ותדלוהל

 קַאנרעטסַאּפ סירָאב, ןגעוו (טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב ןופ חילש) שטיוועקטונ .ס ןופ ינַאר

 -ורי ןוא ןיוו, :ט"דא יקסנַאשָאטָאב בקעי --- ילוי ןטס21 םעד ."השורי ןוא ןפַאש ,ןבעל ןייז --

 רעד רעטנוא רָאכ-"רימזה, ןופ גנַאזעג טימ ,(רענָאיזיװ ןוא רעלטסניק רעד ,לצרעה) ?םילש

 גרעבנעדלָאג קחצי ר"ד -- (טנגוי רעד טעמדיוװעג) ילוי ןטס22 םעד .רעייפ .ב ןופ גנוטייל

 -- טרעצנָאק-גנַאזעג ,"עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא ןעלצרעה ןופ טרָא סָאד, :ט"דא (שינַאּפש)

 .ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוטיײלגַאבדָאנַאיּפ טימ ,רערעל ַאמרָאנ

 :ט"דא גרעבלע הדוהי ןופ סעיצקעל יירד -- טסוגיוא ןט5 ןוא ןט3 םעד ןוא ילוי ןטס29 םעד

 ןוא עשידִיי ןוא עיגָאלָאכיסּפ, ןוא ,"הּפ-לעבש הרות, ,"קלָאפ ןופ םויק ןוא קיטע עשידִייא

 -עג עשיאובנ יד, :טַארעּפער ןטימ ןַאמדירפ ברה -- טסוגױא ןט10 םעד ."קיטע עכעלטסירק

 ןיא רוד רעטייווצ רעד, :ט"דא רינ-רב ר"ד -- טסוגיוא ןט11 םעד ."טנייה ןוא לָאמַא טלַאטש

 -גרעטש יאמש רעגניז ןשינַאקירעמַא-שידִיי ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג -- טסוגיוא ןט12 םעד ."לארשי

 200) "בוט-םש-לעב לארשי, :קניפ בקעי ברה ןופ גַארטרָאפ ַא -- טסוגױא ןט19 םעד .גרעב

 ןופ טַארעּפער -- "סערייא-סָאנעוב , רעטַאעט ןיא ,רעבמעטּפעס ןט9 םעד .(הריטּפ ןייז ךָאנ רָאי

 יד, :ט"דא יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןַא טימ ,"גָאט וצ טנייה לארשיפ :ןור השמ

 ,דלעפשריה ןמלז ןופ ליײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"לארשי ןיא עסערּפ עקיכַארּפשליפ

 םעד ."ךוב ןשידִַיי ןופ שדוח,; רעד -- רעבָאטקָא ןט17 ןזיב רעבמעטּפעס ןט15 םעד ןופ

 ."עקירּפַא ןיא ןדִיי ןגעוו תמא רעד, :ט"דא רעלייוו השמ ר"ד ןופ גַארטרָאפ -- רעבָאטקָא ןטס1

 'טָארּפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא קיזומ-רעמַאק רעשידִיי ןופ טרעצנָאק -- רעבמעווָאנ ןט11 םעד

 לע התעּפשהו תירבעה ןושלה, :ט"דא ןָאסקַאסיא קחצי -- רעבמעווָאנ ןט18 םעד .ןַאמצָאלק .ל
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 --- רעבמעווָאנ ןטס24 םעד .דלעפשריה ןמלז ןופ לייטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"םימעה תונושל

 רעזדנואא :טַארעפער ןטימ ,דיל-סקלָאּפ ןשידַיי םעד טעמדיוװעג ,ןמז-רוטלוק ןופ םויס רעד

 רעד רעטנוא רָאכ-"רימזהפ ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןוא יקצינטישז .ל ר"ד ןופ ?דיל-סקלָאפ

 -נעש .מ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ טנוװָא-הכונח ַא -- רעבמעצעד ןט15 םעד .רעייפ .ב ןופ גנוטייל

 ,רָאכ-"רימזה ,, ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ןוא ןַאמטוג ןרהא ןופ לײטנָא ןטימ ,יירעד

 א ,לקיב המלש ר"ד טסַאג-רוטלוק ןטימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה 1961 ןופ ןמז-רוטלוק רעד

 ,טסָיייסע ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל

 ךיא גנורעייפ-םירוּפ ַא טריפעגכרוד טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד טָאה ץרַאמ ןט2 םעד

 -שריה ןמלז .יירעדנעש השמ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ ןופ טריפעגנָא ,לַאז-הליהק

 לײטנָא ןבָאה סע ןוא ,סעיצַאטיצער ןוא ןעגנוזעלרָאפ-הליגמ טימ ןטָארטעגסױרַא זיא דלעפ

 ,רעכַאמנעזָאר םהרבַא ןזח רעד ןעמונעג

 .1961 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא יקסרַאלעב רָאדיס רעגניז רעטמירַאב רעד

 ךדִיי, :ט"דא ןישנעמַאק היבוט ר"ד טַארעּפער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ץרַאמ ןט15 םעד

 -רוטלוק רעד ןעמוקעגנָא זיא ץרַאמ ןטס22 םעד ."טלעוו רעד ףיוא ןעמעלבָארּפ עשידַיי ןוא

 .לקיב המלש ד"ד טסַאג

 -דוטלוק רעד ןרָאװעג טנפערעד "לַארטסַא; רעטַאעט ןיא זיא ץרַאמ ןטס27 םעד קיטנָאמ

 .קינַאה השמ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןופ ץיזרָאפ רעד רעטנוא 1961 ןופ ןמז

 -רָאכ-"רימזה, ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא ,ןיישנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ טרָאװ-גנוסירגַאב

 ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא זיא לקיב המלש ר"ד .רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 .רעקצָאק רעד ,רענישזיר רעד) "רעלטסניק רעד ,ףָאסָאליפ רעד ,ךלמ רעד; :טַארעפער ןטשרע

 :ףסוי רָאסישזער רעד גַארטרָאפ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ץרַאמ ןטס28 םעד .(רעװַאלסַארב רעד
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 -סײרַא לקיב המלש ר"ד טסַאג-רוטלוק רעד זיא לירּפַא ןט3 םעד קיטנָאמ .לַאז-הליהק ןיא ןייש

 טריפעגנָא ."תולג ןוא ץראל-ץוח ,לארשי-ץרא; :ט"דא גַארטרָאּפ ַא טימ לַאז-הליהק ןיא ןגָארטעג

 ןט9 םעד קיטנוז .גרעבלטימ םהרבא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ רעד טָאה טנוװָא ןטימ

 ,המקנ, :טַארעפער ןטירד ןייז טימ לַאז-הליהק ןיא ןטָארטעגסױרַא לקיב המלש ר"ד זיא ליִרּפַא

 רעד ךיז טנגעזעג יַאמ ןט10 םעד .(רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא ןטלַאטשעג עשידִיי) *דחּפ ,עביל

 ,לקיב המלש ר"ד טסַאג-ריטלוק

 ןוא קיטסניד עלַא ןעזיור ףסוי ןופ רועיש-ך"נת רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יַאמ ןטס29 םעד

 ןופ ןסרוק יד טנפערעד ךיז ןבָאה ינוי ןט18 םעד קיטשרענָאד .ןינב-הליהק ןיא קיטשרענָאד

 ןעמַאזצ טנעֿשַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד סָאװ ,טנגוי רעד רַאפ שינַאּפש ףיוא עטכישעג רעשידִיי

 -שרֶש רעד טימ ,רָאי ייווצ ףיוא טלעטשעגסיוא ,טריזינַאגרָא ןבָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ןטימ

 -ריפנירַא טימ ,"עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא ריפניירַאא :ענווָאכוד .ל ר"ד ןופ עיצקעל רעט

 טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ןופ רָאטקעריד םענופ ןוא ןיישנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ רעטרעוו

 .ןַאמלַאש .ל יפָארּפ

 -רַאפ ,קינָאה השמ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס רעד טָאה ינוי ןט6 םעד ,קיטסניד

 ןוא ןסרוק-קיטנוז יד טימ תוכייש ןיא ןטנגעג יד ןופ רעוט-רוטלוק יד גנוטַארַאב ַא ףיוא ןפור

 ,גנוריזינַאגרָא רעקיסעמקעווצ ןוא רערעסעב רעייז

 השמ ןופ גַארטרָאפ ןטימ ,הליהק רעד ןיא ןסרוק-קיטנוז יד ןָא ךיז ןביוה יַאמ ןטס28 םעד

 יקסנַאשָאטָאב .י :סױרַא ןטערט ןטנגעג יד ןיא ."םילשורי--קרָאי-וינ סקַא-רוטלוק יד; :יירעדנעש

 יקסנַאשזָאר לאומש ;רענייװ-ַאקצינילק ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טגָאז ארמג יד, :ט"דא

 .ל ןופ גנוקריווטימ רעשירעלטסניק רעד טימ ,"יקסניּפ דיוד ייב יורפ עשידלעה יד, :ט"דא

 -סקלָאפ ןשידִיי ןיא טלַאטשעג סאיבנה והילא; :גַארטרָאפ ןטימ ןייטשנרעב יכדרמ ;רערעיט

 ןופ דוסי סלַא גנויצרעד עשידִייא :ט"דא ןזייא דיוד ;ןיוועל םייח ןופ ןרעמונ-גנַאזעג טימ ,"ןבעל

 .יקסװָאדולבַאז דיוד ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"המואה םויק

 םוי לש ריש. ןוא סעיצקעל-ך"נת יד ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד --- ינוי ןט4 םעד

 ןופ גנוריפנָא ,ןעזיור ףסוי ןופ ך"נת םוצ ריפניירַא ,קניפ ברה ןופ גַארטרָאפ ַא טימ "לארשיב

 -סנירבָאק בד -- ןטנגעג יד ןיא .דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ,םיובנירג לארשי -- ןגרָאמירפ-רוטלוק

 י"נָארב יבצ ;רערוַאמ ףסוי ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"רעדניק ןוא ןרעטלע, :ט"דא יק

 .רעקנעד -- םַארגָארּפ רעשירעלטסניק ַא טימ ,"טנייה ןוא לָאמַא ןדִיי ייב ךוניח, ןגעוו ןייטש

 ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טלַאטשעג סאיבנה והילא; ןגעוו ןייטשנרעב יכדרמ ;רעלדניװ

 -רופ סקַאמ ןופ גנַאזענ טימ ,"תועובש זיב חסּפ ןופ, :ט"דא טסברעה יכדרמ ;דלעפשריה ןמלז

 .יקסנַאמ

 ר"ד ןטנגעג יד ןיא ;"לארשי ןיא רעטַאעט , ןייש ףסוי ןופ גָארטרָאפ רעד ינוי ןט11 םעד

 יקסנַאשָאטָאב בקעי ;"עטכישעג רעד ןופ תורוד ןיא דנַאטשרעדיװ רעשידִיי; ןגעוו יקצינטישז .ל

 רעד, -- ןייטשנרעב יכדרמ ;(דומלת ןגעוו גנורעלקרעד ערעלוּפָאּפ ַא) *טגָאז ארמג יד; :ט"דא

 .ןַאמשיילּפ לרתסא :סעיצַאטיצער ;'זנכשַא ןוא דרפס ןשיוװצ טסעמרַאפ רעקירָאי-טנזיוט

 הנידמ -- לארשיפ ןגעוו לבבורז בקעי לַאז-הליהק ןיא סױרַא טערט ינוי ןט18 םעד קיטנוז

 ,"םוטנדִיי ןכעלטלעװלַא ןיא טרָא רעזדנוא, ןגעוו יירעדנעש השמ :ןטנגעג יד ןיא ןוא "קלָאּפ ןוא

 ןוא ןורמוש ןופ) "םיטבשה תרשע יד קידנכוז, :ט"דא גרעבנעזָאר םולש :;ןיוועל םייח גנַאזעג

 קילַאפ ;רעלדניוװ-רעקנעד ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,(רענַאידניא עשידַיי יד זיב הדוהי

 ינעשז ןופ גנוקריווטימ רעשירעלטסניק רעד טימ ,"לארשי טימ םינּפ לא םינּפ, :ט"דא רענרעל

 .קַאנרעטסאּפ

 ט"דא רעמרעל רוטרא 'ּפָארּפ טַארעּפער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ינוי ןטס25 םעד קיטנוז

 -לוק ןופ דילגטימ ןופ טרָאװ-סגנונעפערעד ַא טימ ,"ןבעל ןשידַיי ןיא םזימיטּפָא ןוא םזימיסעּפ?

 ןטימ ,"טגָאז ארמג יד; -- יקסנַאשָאטָאב בקעי :ןטנגעג יד ןיא ;רעברַאג אנח טנעמַאטרַאּפעד-רוט

 ,"הרותה-דומיל ןוא הרות יד, -- טסברעה יכדרמ ;רעניײװ-ַאקצינילק ןופ לייטנָא ןשירעלטסניק
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 -רַא ןיא בושי רעשידִיי רעד טייג ןיהּוװ, -- ּפרַאק סחניּפ :רעלדניוװ-רעקנעד ןופ לײטנָא ןטימ
 ;"טנייה ןוא לָאמַא ןדִיי ייב ךוניח, -- ןעזייא דוד ;ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג טימ ,"?עניטנעג
 יד ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק םעד טימ ,"םיטבשה תרשע יד קידנכוז, -- גרעבנעזָאר םולש
 -טסניק ןטימ ,"יקסניּפ דוד ייב יורפ עשידלעה יד, -- יקסנַאשזָאר לאומש ;ןירעּפלַאה רעדירב
 .לעּפַאר רתסא - דלעפשריה ןמלז ןופ לייטנָא ןשירעל

 -רָאפ ןטימ שטיװָאסַאנַאי קחצי לַאז-הליהק ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא ילוי ןט2 םעד קיטנוז
 -טימ --- רעברַאג אנח ןופ טרָאװ:-ריפניירַא ןַא טימ ,"ןצרּפ ייב ןוויטָאמ-הלואג ןוא ןברוח, גָארט
 ריא ןיא לארשי תנידמ, -- גוצרעסַאװ ןמלז :ןטנגעג יד ןיא :טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילג
 רעד תונתמ ריפ, --- יירעדנעש השמ ;קַאנרעטסאּפ ינעשז ןופ גנַאזעג טימ ,"רָאי-הווצימ-רב
 "שנהסוגפ, -- ןַארפַאס הירא ;רעלדניװ-רעקנעד ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"טלעוו
 .ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג טימ 06 15186/

 .ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ ןעמַאר יד ןיא עזערּפמיא ןַא ףיוא גָארטרָאּפ ַא טלַאה רדיבַא ףסוי 'במַא

 -ַאיב-לצרעה, גָארטרָאפ ַא טימ יקסנַאשָאטָאב בקעי :לַאז-הליהק ןיא ילוי ןט9 םעד קיטנוז
 -נעש השמ :ןטנגעג יד ןיא ןוא ;לעּפַאר רתסא ןופ גנוקריווטימ רעשירעלטסניק רעד טימ ,"קיל
 .רערּוַאמ ףסוי ןופ לייטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"םזיחישמ ןוא םיחישמ/, גָארטרָאפ ןטימ יירעד

 ;ןטנגעג יד ןיא ;רעגנילק ןתנ ןופ טרעצנָאק-טרָאװ ַא :לַאז-הליהק ןיא ילוי ןט15 םעד קיטנוז
 .ש ףירעּפלַאה רעדירב יד ןופ לײטנָא ןטימ ,"ןיוו ןופ הזוח רעד לצרעה; ןגעוו ןָאסקַאסיא .י
 ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"עיזעָאּפ רעשיערבעה רעד ןופ ןַאקלּוװ םעד קילַאיב, ןגעוו ןַאמרעסַאוו
 -נָא ןטימ ,"טייצ רעקיטנייה רעד ןופ טכיל ןיא קילַאיב, :ט"דא ּפרַאק סחניּפ ;ןַאמשיילּפ לרתסא
 -עלטסניק רעד טימ ,"קילַאיב-לצרעה, ןגעוו יקסנַאשָאטָאב כקעי ;רעניײװ-ַאקצינילק ןופ לייט
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 ,"םיטבשה תרשע יד קידנכוז, :ט"דא גרעבנעזָאר .ש ;קַאנרעטסאּפ ינעשז ןופ גנוקריווטימ רעשיר
 .רענילרעב .מ ןופ טירטפיוא ןטימ

 רעד טימ ,"הלואג ןוא ןברוח -- בָאב העשת; ןגעוװ ןעזיור ףסוי :ילוי ןטס23 םעד קיטנוז
 ,םיובנירג לארשי ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןוא דלעפשריה ןמלז ןופ גנוקריווטימ

 ייב יורפ עשידלעה יד, ט"דא יקסנַאשזָאר לאומש לַאז-הליהק ןיא :ילוי ןטס30 םעד קיטנוז
 ןגעוו ןייטשלקניפ םייח :ןטנגעג יד ןיא ;רעברַאג אנח ןופ גנוריפנָא רעד טימ ,"יקסניּפ דוד
 -נָא ןשירעלטסניק ןטימ ,(קילַאיב-לצרעה) "סנַאסענער ןקיטסייג ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןרענָאיזיוװ,
 ןופ גנַאזעג טימ ,"לארשי טימ םינּפ לא םינּפ ט"דא רענרעל קילַאפ ;רערּוַאמ ףסוי ןופ לייט
 .שטיװָאבוקַאי קחצי ןופ גנַאזעג טימ ,"ןטלַאטשעג ןוא םיאיבנ? ןגעוו ןייטשרוב ףסוי ;ןיוועל םייח

 ,ךוב ןשידִיי ןופ גנולעטשסיוא רעד ףיוא (ןטַאלּפ) סָאקסיד עשידִיי ןופ ףיוקרַאפ

 יד, ט"דא ןיקסעפ םהרבא ןופ גָארטרָאפ רעד :לַאז-הליהק ןיא טסוגיױא ןט6 םעד קיטנוז
 -סקלָאפ ןלַאנָאיצַאנ, ןופ ליײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"םירצמ-תאיצי ןגעוו ןוירוג"ןב ןופ עזעט
 ןיא ;טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,סעפרַאק לארשי ןופ גנוריפנָא רעד טימ ?רעטַאעט
 -נָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"דומלת ןופ וויטַארעּפמיא רעשיטע רעד, ט"דא ןעזיור ףסוי :ןטנגעג יד
 ןטימ ,"רָאי-הווצימ-רב ריא ןיא לארשי תנידמ, ןגעוו גוצרעסַאװ ןמלז :רערּוַאמ ףסוי ןופ לייט
 טלַאטשעג-איבנה והילא, ןגעוו ןייטשנרעב .מ :רעלדניוו-רעקנעד ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק
 יקסנַאשָאטָאב בקעי :רעניײװ-ַאקצינילק ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"ןבעלסקלָאפ ןשידַיי ןיא
 .רענילרעב .מ ןופ טירטפיוא ןטימ ,"טגָאז ארמג יד, ט"דא

 ט"דא ןייטשנרעב יכדרמ ןופ גָארטרָאפ ַא :לַאז הליהק ןיא טסוגיוא ןט13 םעד קיטנוז
 -ַאקצינילק ןופ טירטפיוא ןטימ ,"הפוקת רעקירָאי-טנזיוט ַא ןופ קירב עקיטסייג יד -- שידִייא
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 ,*טגָאז ארמג יד, ט"דא יקסנַאשָאטָאב .י :ןטנגעג יד ןיא ;רעברַאג אנח ןופ גנוריפנָא ןוא רענייוו

 ליײטנָא ןטימ ,"בושי רעזדנוא טייג ןיהּוװ, ט"דא ּפרַאק סחניּפ ;רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא ןטימ

 .ןַאמשיילפ לרתסא ןופ

 -ורַא ןוא רוטלוק --- תודהי, ןגעוו ןָאסקַאסיא .י :לז-הליהק ןיא טסוגיױא ןטס20 םעד קיטנוז

 -גירג לארשי ןופ גנוריפנָא ןוא רערּוַאמ ףסוי ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טלעוו עקימ

 ,"ןטלַאטשעג ןוא םיאיבנ, ט"דא ןייטשרוב ףסוי ;רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא :ןטנגעג יד ןיא ;םיוב

 ,ד ןופ טירטפיוא ןטימ ,"טגָאז ארמג יד, יקסנַאשָאטָאב .י ;דלעפשריה ןמלז ןופ טירטפיוא ןטימ

 .יקסװָאדולבַאז

 .םירפס ןוא רעכיב ןפיוק עכעלטנגוי .1961 רָאי ,ךוב ןשידַיי ןופ שדוח

 שדוח-רעכיב רעד ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא רעבָאטקָא ןט8 ןוא רעבמעטּפעס ןט5 םעד ןשיוװצ

 יד ןיא ןסרוק-קיטנוז יד ןוא ןמז-רוטלוק רעד רעבָא ,לַאז-הליהק ןיא םַארגָארּפ-רוטלוק ןטימ

 .ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןטנגעג

 ןגעוו, ןיקסעפ םהרבא :ןטָארטעגסױרַא ןטנגעג יד ןיא ןענייז רעבמעטּפעס ןט3 םעד קיטנוז

 ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןטסינָאלָאק, ןגעוו יקסנַאשזָאר לאומש ;"געוודייש ןפיוא םזינויצ

 ןופ גנוצעזרָאפ ,"טגָאז ארמג יד, -- יקסנַאשָאטָאב בקעי :רענילרעב סקַאמ ןופ טירטפיוא ןטימ

 קילַאיב, ןגעוװ ןַאמרעסַאװ רואינש ;קַאנרעטסאּפ ינעשז ןופ טירטפיוא ןטימ ,טַארעּפער ןטשרע

 ןופ גָארטײב רעד, ט"דא ןיקטָאלּפ םהרבא ;ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג טימ ,"ןעגנופַאש ענייז ןוא

 ."עיצַאזינָאלָאק רעד וצ םוטנדִיי

 ןטימ ,"געט עקידיירפ ןוא עטסנרע; ןגעוו יירעדנעש השמ ,רעבמעטּפעס ןט17 םעד קיטנוז
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 טירטפיוא ןטימ ,(גנוצעזרָאפ) *טגָאז ארמג יד, יקסנַאשָאטָאב .י ;קַאנרעטסאּפ ינעשז ןופ ליײטנָא
 .רערּוַאמ ףסוי ןופ

 ןיא ןמז-רוטלוק רעד ןָא טייג ,שדוח-רעכיב ןופ םויס ןכָאנ ,רעבָאטקָא ןט15 םעד קיטנוז

 ןשידִיי ןיא יינ ןוא טלַא, טַארעּפער ןייז ןיא ןַאמרעש לאלצב ןופ טירטפיוא ןטימ לַאז-הליהקי

 קידנכוז, ט"דא גרעבנעזָאר םולש :ןטנגעג יד ןיא ;רעברַאג אנח ןופ גנוריפנָא רעד טימ ,"ןבעל

 טרָא רעזדנוא, ןגעוו יירעדנעש השמ :;ןַאמשיילּפ רתסא ןופ טירטפיוא ןטימ ,"םיטבשה תרשע יד

 ."םוטנדִיי ןכעלטלעװלַא ןיא

 רעד ןיא לארשי-תנידמ, ןגעוו ןַאמרעש לאלצב סױרַא טערט רעבָאטקָא ןטס22 םעד קיטנוז

 -ַאעט-סקלָאפ ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ, ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טייקכעלקריוו רעקיטנייה

 ןטנגעג יד ןיא ;טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,סעפרַאק לארשי ןופ גנוריפנָא ןוא "רעט

 .1961 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ סולש ןפיוא עיצקעל א טלַאה ןַאמרעש לאלצב

 -נָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"עּפַאמ ַא ןוא רעגייז ַא ,ךוב ַא -- ך"נת רעד, ט"דא גרעבנעזָאר םולש

 ,"םוטנדִיי ןכעלטלעװלַא ןיא טרָא רעזדנוא, ןגעוו יירעדנעש השמ :דלעפשריה ןמלז ןופ לייט

 ,"טגָאז ארמג יד, ט"דא יקסנַאשָאטָאב בקעי ;קַאנרעטסאּפ ינעשז ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ

 ןוא ןדִיי ייב רָאמוה ,ללכב רָאמוה, ןגעוו ןָאסקַאסיא קחצי ;רעלדניװ-רעקנעד ןופ ליײטנָא ןטימו

 .רערּוַאמ ףסוי ןופ לײטנָא ןטימ ,"םכילע-םולש ייב רָאמוה רע

 ייקא ןגעו ןומיר קחצי ןטָארטעגסױרַא לַאז-הליהק ןיא זיא רעבָאטקָא ןטס29 םעד קיטנוז

 -שריה ןמלז ןופ לייטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"לארשי-תנידמ ןיא תויולג גוזימ ןוא תויולג ץוב

 ןגעוו ןייטשלקניפ םייח :ןטנגעג יד ןיא ;יקסװָאקַאלוק דוד ריסַאקדָארּפ ןופ גנוריפנָא ןוא דלעפ

 השמ :רעלדניוװ-רעקנעד ןופ טירטפיוא ןטימ ,"רוטַארעטיל רעקיטייצטנייה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ.
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 -ייװ-ַאקצינילק ןופ טירטפיוא ןטימ ,"םוטנדַיי ןכעלטלעװלַא ןיא טרָא רעזדנוא, ןגעוו יירעדנעש

 ."רימזה, רָאכ-הליהק ןופ טירטפיוא-טנגעג ַא ןוא ;רענ

 גָארטרָאפ ַא טימ הליהק ןיא ןַאמרעש לאלצב סױרַא טערט רעבָאטקָא ןטס20 םעד קיטנָאמ

 רָאפ טמוק סע ןוא .ּפָאקָארג רשא ריסַאק ןופ גנוריפנָא רעד טימ ."םזינומָאק ןוא ןדַייק ןגעוו

 םעד ןופ ּפָאטצלעמש רעטסקינייװעניא רעד, ט"דא ןטס31 םעד קיטסניד :לקיצ-עיצקעל ןייז

 -עג ןוא עקיטסייג סָאד; -- רעבמעווָאנ ןט2 םעד קיטשרענָאד ;'ץוביק ןשידִיי ןשינַאקירעמַא

 דַיי רעד, -- רעבמעווָאנ ןט4 םעד תבש ;'םוטנדִיי רענַאקירעמַא םעד ןופ םינּפ עכעלטפַאשלעז

 ."ןכש ןייז ןוא

 .1961 רָאי ,יַארעּפָא, לַאז ןיא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ גנורעייפ-הכונח
 .רעטסעקרָא ןוא רָאכ ןטימ טריגיריד רעייפ דרַאנרעב

 ייליבוי ןקירָאי-75 ןופ גנורעייפ ַא "לַאנָאיסַאנ; רעטַאעט ןיא רעבמעווָאנ ןט5 םעד קיטנוז

 -ַנָא ןשירעלטסניק ,ןַאמרעש לאלצב ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןוירוג-ןב דיוד רודה גיהנמ ןופ

 גנוריפפיוא רעד טימ ,ןירעּפלַאג ַאשַאי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "רוניכ, טעטרַאוװק ןופ לייט

 ,?רעטַאעט-סקלָאּפ ןשידַיי-לַאנָאיצַאנ; םעד ךרוד ,"ןטנערוקנָאק, רעטקַאניײא סנַאבזיא .ש ןופ

 יד, ט"דא ןעזיור ףסוי :ןטנגעג יד ןיא ןוא ;ןײשנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ גנוריפנָא ןוא

 -עג רעשידִיי רעד ןיא ןזיירק-דנורא ןגעוו יירעדנעש השמ ןוא ;'םיאיבנ ערעזדנוא ןופ עיזיוו

 ."עטביש

 ,קיזומ-רעמַאק רעשידִיי ןופ טרעצנָאק ַא :לַאז-הליהק ןיא רעבמעווָאנ ןט12 םעד קיטנוז

 יירעדנעש השמ ;ןטנגעג יד ןיא .ןַאמצָאלק רעזייל ןופ טרָאװ-ריפניירַא ןוא גנוטייל רעד רעטנוא

 ."טלעוו רעד תונתמ ריפ? ןגעוו
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 לדנעמ שרעה לַאז:הליהק ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רעבמעווָאנ ןטס22 םעד קיטשרענָאד

 לרתסא ןופ סעיצַאטיצער טימ ,"סיזירק-טלעוו ןופ קילבנָא ןיא לארשי-תנידמ, ט"דא שיפקָאטש

 .ןירטיצ המלש דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןַאמשיילּפ

 סעצָארּפ ןַאמכײא רעד, :גָארטרָאפ ַא ןטלַאהעג ןומיר קחצי טָאה רעבמעווָאנ ןטס20 םעד

 .ב ןופ גנוקריווטימ רעשירעלטסניק רעד טימ ,"טנעדנָאּפסערָאק-לארשי ַא ןופ ןגיוא יד ןיא

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס -- קינָאה השמ ןופ גנוריפנָא ןוא ,רערעל - יקסווָאבַארג

 טימ ,"ַארעּפָא רעטַאעט ןיא גנורעייפ-הכונח עסיורג ַא -- רעבמעצעד ןט2 םעד קיטנוז

 רָאדַאסַאבמַא-לארשי ןופ גָארטרָאפ ;ןײשנעמַאק היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ טרָאװ-גנונעפערעד

 -רעב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטסעקרָא ןוא רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא ;רדיבא ףסוי 'נעג

 .ןַאמרעגנוי עינאמ גנורעייפ רעד טימ גנוריפנָא ,רעדיל-הכונח טימ ישאק הזילע ;רעייפ דרַאג

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ

 ןיא טרעצנָאק ַא טימ ןטָארטעגסױרַא רָאכ-"רימזה, רעד זיא ןמז-רוטלוק ןופ סולש םוצ

 טייקיטעט רָאי יירד ענייז ןופ סולשּפָא םוצ רָאכ-הליהק םעד דובכל הביסמ ַא ףיוא ;"תירב-ינב.

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס רעד טרָאװ-סגנוצַאשּפָא ןַא ןטימ ןטָארטעגסױרַא זיא

 .קינָאה השמ

 ןעוו ,רַאורבעּפ ןטס28 םעד ןיוש ןזיװַאב ךיז ןבָאה 1962 ןמז-רוטלוק ןופ םינמיס עטשרע יד

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .ןעגנוטיירגוצ ןוא ןבָארּפ יד ןביוהעגנָא טָאה "רימזה, רָאכ-הליהק רעד

 עשידִיי עגיה יד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןציטָאנ ןזייװַאב וצ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ץרַאמ שדוח ןופ

 :לטעטש ןקילָאמַא ןופ סנדָאל יד ןיא רעמַאה םענרעצליה ןופ ּפעלק-ןעניגַאב יד יװ ,ןבַאגסיוא

 .ארובה תדובע וצ ןייטשוצפיוא טייצ --

 רעד ןרָאװעג טנפערעד ךעלרעייפ "סערייא סָאנעוב רעטַאעט, ןיא זיא לירּפַא ןט8 םעד

 סָאװ ,(ייווגורוא ןיא רָאדַאסַאבמַא-לארשי טציא) יבכרה קחצי טסַאג ןשימייה ןטימ ןמז-רוטלוק

 -יײנַאב ןוא עיצַאנגַאטס ןשיוצ -- תולג ןוא לארשי-ץרא, :גַארטרָאפ ןטימ ןטָארטעגסױרַא זיא

 :רעדיל עשיערבעה ןוא עשידִיי ןופ םַארגָארּפ םענעבילקעג ַא טימ יברָאג ַארַאס ;?הריצי רעט

 מימ ,רַאוטרעּפער םעיינ ַא טימ רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-"רימזה, רעד

 טָאה ,טנװָא ןטימ טריפעגנָא .קָאר 'רפ ןופ ןרַאטנעמָאק ןוא רעייפ לחר ןופ גנוטיײלגַאבד-ָאנַאיּפ

 -ַאק היבוט ר"ד ,להקה-שאר רעד ןוא קינָאה השמ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס רעד

 .םלוע רעקיּפעק-טנזױט ַא ןעמוקעג זיא סע .טרָאװ-ריפניירַא סָאד ןטלַאהעג טָאה ןיישנעמ

 -טנגעג ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןפורַאפ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד טָאה לירּפַא ןט10 םעד

 עקיזָאד יד זיא ןטס23 םעד ;ןסרוק-קיטנוז יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רערעסעב רעד ןגעוו םינקסע

 -נע עשיטקַארּפ עייר עצנַאג ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סע .ןרָאװעג טצעזעגרָאפ גנוטַארַאב

 ןיא ןרָאטקעל ןופ גנוטַארַאב ַא געט עבלעז יד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ןוא ןעגנורעד

 .קינָאה השמ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ןופ םייה רעד

 ףיוא) עטכישעג רעשידִיי ןופ ןסרוק יד ןרָאװעג טיינַאב ןענעז ,יַאמ ןט2 םעד ,ךָאװטימ

 -סגנונעפערעד יד .טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ןטימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ,טנגוי רעד רַאפ (שינַאּפש

 טָאה רעטלַאלטימ ןופ עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ םוידוטש םוצ ריפניירַא ןַא טימ עיצקעל

 טימ סעיצקעל יד .לבוש הירא ,עדַאסַאבמַא-לארשי רעד ןופ עשַאטַא-רוטלוק רעד ןטלַאהעג

 .ךָאװטימ עלַא ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןרָאטקעל ענעדישרַאפ

 "לארשי רעטנַאקַאב רעד לַאז-הליהק ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא לירּפַא ןט15 םעד ,קיטנוז

 ַא טימ -- עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעניטנעגרַא רעד ןופ טסַאג -- ירמש הירא רעטכיד

 יידַיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ;?עיזעָאּפ סרעגנַאמ קיציא ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןוגינ, ט"דא ,גַארטרָאפ

 ןופ לײטנָא ןטימ ,ץרּפ .ל .י ןופ "רעדניק ןופ תחנ טריפעגפיוא טָאה רעטַאעט-טסנוק רעש

 רעד טימ טריפעגנָא .יקסוועשערעש .א ןוא ןַאמרעביל עלעגייפ ,ןָאדנָאל לדיירפ ,וועל ילתפנ

 -רָא רעשיטסינויצ רעניטנעגרַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןיקטוג ךלמילא טָאה עזערּפמיא-רוטלוק

 .עיצַאזינַאג

-- 113 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 םעד קיטנוז ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,1962 ןמז-רוטלוק ןופ ןטנגעג יד ןיא ןסרוק-קיטנוז יד

 ןופ קילַאיב .נ .ח לוש ןוא םע-תיב ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא יקסנַאשזָאר לאומש .לירּפַא ןט5

 ןופ עלעקרעס) "קירוצ רָאי 100 טימ עידעמָאק עשידִיי עסיורג עטשרע יד, ט"דא ,ָאטָאװעד

 .רענייוו-אקצינילק ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,(1862 ןיא ,רעגניטע המלש

 בקעי ןופ גַארטרָאפ ַא ,םַארגָארּפ-חסּפ ַא טימ ןגרָאמירפ ַא -- לירּפַא ןטס22 םעד ,קיטנוז

 -רעדניק רעד ןוא רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ-"רימזה, רעד ,יקסנַאשָאטָאב

 ץיזרָאפ .רעדיל-חסּפ טימ ,רעייפ לחר ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "לארשי-תנידמ, לוש ןופ רָאכ
 .טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ -- עזערּפמיא רעד ןופ
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 ןמז-רוטלוק ןופ גנונעפערעד רעד ייב עיצקעל א טלַאה ,יבכרה קחצי ,ייװגורוא ןיא רָאדַאסַאבמַא-לארשי
 .1962 רָאי ןיא

 -רַאּפעד רוטלוק ןופ טריזינַאגרָא ,"ירבע רקוב; ַא ,לַאז-הליהק ןיא ,יַאמ ןט6 םעד קיטנוז

 ירמש הירא ןופ גַארטרָאפ ַא טימ "הניטנגראב תירבע תורדתסה, רעד טימ ןעמַאזוצ ,טנעמַאט

 -שאר םעד ןופ טרָאװ ַא טימ ,"רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ לגיּפש ןיא לארשי ץרא, ט"דא

 ןופ גנוריפנָא ;יקסװָאבַארג ךורב ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק :;ןיישנעמַאק היבוט ר"ד ,להקה

 .תירבע תורדתסה ןופ רעציזרָאפ ,ןייטשנָארב יבצ -- ןגרָאמירפ

 *לארשי תנידמ, םע-תיב ןיא ןטָארטעגסױרַא זיא רעגיײזַא 18.30 ,יַאמ ןט6 םעד קיטנוז

 -עלטסניק ַא טימ ,"עזָארּפ ןוא דיל ןיא רוד רעשיחמלּפ רעד , ט"דא ירמש הירא (ַאטסערָאלפ)

 "רוטלוק ןופ דילגטימ ןוא רַאטערקעס ןופ רעטרעוװ ןוא רענייוו-אקצינילק ןופ טירטפיוא ןשיר

 18 זיא (לַאנרעטַאּפ) לוש-הילצרה רעד ןיא ;גרעבלטימ םהרבא ןוא קינָאה השמ טנעמַאטרַאּפעד

 ַא טימ ,"רמועב ג"ל ןופ ייּפָאּפע-ןדלעה יד ןוא אביקע; ט"דא ןעזיור ףסוי ןטָארטעגסױרַא .זַא

 ןוא "רעדניק ןופ תחנע ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק
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 רעטנעצ-םולבלעגניר ןיא .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,רעברַאג ָאנח ןופ גנוריפנָא

 ןיא המחלמ-סגנויירפַאב, ט"דא גרעבנזָאר םולש ןטָארטעגסױרַא .זַא 10 זיא (ָאּפסערק ַאשזיוו)

 גנוריפנָא ןוא ןַאמשיילפ רתסא ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"עטכישעג רעשידִיי רעד

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןירטיצ המלש ןופ

 סָאװ ,ןעזיור ףסוי ןופ ןסרוק-ך"נת יד ןרָאװעג טנפערעד ןענעז יַאמ ןט10 םעד קיטשרענָאד

 ,רעברַאג אנח -- טנװָא םענופ רעציזרָאפ ;קיטשרענָאד ןוא קיטסניד ןדעי טריפעגנָא ןרעוו

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ

 ןשידִיי ןופ ןעמעלבָארּפ, ט"דא וװָאקְרוט קרַאמ ,לַאז-הליהק ןיא ,יַאמ ןטס20 םעד קיטנוז

 ןגרָאמירפ ןטימ גנוריפנָא ;רערעל ַאמרָאנ ןופ טרעצנָאק-סגנַאזעג ;?עקירעמַא-ןייטַאל ןיא ןבעל

 .קינָאה השמ --

 סירָאמ רָאי 100/ ןגעוװ יקסנַאשָאטָאב בקעי :ָאּפסערק ַאשזיוו ,"רעטנעצ-םולבלגניר, ןיא

 -ַאשט עקרַאּפ ,"לוש-קאצנירּפש ;רערוַאמ ףסוי -- טירטסױרַא רעשירעלטסניק ;"דלעפנזָאר

 ןטימ ,"עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא תומחלמ-סגנויירפַאב, ןגעוו גרעבנזָאר םולש :ָאקובַאק

 ןגעװ טסברעה יכדרמ :ןָאלוב ,"לוש-ביבא-לת; ;דלעפשריה ןמלז ןופ ליײטנָא ןשירעלטסניק

 לוש ןוא םע-תיב ;ןרעּפלַאה רעדירב יד ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"תואמצעה םוי,

 ןופ תוהמ רעד; -- ךילרע סחנּפ ,ןסרוק-ךוניח יד ןופ גנונעפערעד :ָאטָאװעד ,קילַאיב .נ .ח

 -תנידמ, לוש ןוא םע-תיב ;'ףַאשַאב-טלעוו ןוא הנומא, ןגעוו יקסנַאינאג לאומש ןוא "ך"נת

 -צעה םוי ןגעוו יקסנַאשָאטָאב בקעי :.זַא 19.30 ןט19 םעד ,תבש יאצומ ,ַאטסערָאלפ "לארשי

 .רעלדניוו-רעקנעד ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק ןוא ,"תואמ

 ר"ד ןופ גַארטרָאפ ַא טימ טנװָא רמועב-ג"ל ַא :לַאז-הליהק ןיא ,יַאמ ןטס22 םעד ,קיטסניד

 טירטפיוא רעשירעלטסניק ַא ,"עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ טירטסופ יד ןיא , ט"דא ,ןרוג לאכמ

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ :גנוריפנָא ;רעלדניוװ ַארָאד ןופ

 ןופ .ןעגנוטייצ עשידִיי רָאי 100, ט"דא ,יקסנַאשזָאר לאומש :יַאמ ןטס27 םעד קיטנוז

 "ירפ ןופ גנוריפנָא ,רענייו-ַאקצינילק ןופ לײטנָא רעשירעלטסניק ,"טלעוו רעד וצ דנַאלסור

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,םיובנירג לארשי -- ןגרָאמ

 טייקשידִיי; יירעדנעש השמ :ָאטָאװעד לוש-קילַאיב ןוא םע-תיב :יַאמ ןטס28 םעד ,קיטנוז

 ,5 'מונ לוש ביבא-לת ;ןַאמשײלּפ לרתסא -- טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"געווסנבעל ַא יװ

 ,"רמועב-ג"ל ןופ עכָאּפע-ןדלעה יד ןוא אביקע 'ר; ןגעוו ןעזיור ףסוי :.זַא 18 ,שטניל ַאשזיוו

 -ַאװ .ש :ָאנַאגול יװ ,לוש ןַאמצייו םייח ;קַאנרעטסַאּפ ינעשז ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ

 השמ/, ןיא ,תבש יאצומ ;ןיוועל םייח ןופ ןרעמונ-גנַאזעג טימ ,"תואמצעה םוי, ןגעװ ןַאמרעס

 טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"תואמצעה םויא ןגעו ּפרַאק סחנּפ :ןָאיסוטיטסנָאק ,לוש-"ןיבור

 ,יקסנַאמרופ סקַאמ ןופ

 ןופ ןייש ןיא סיוװעשַאב ןופ קרעוװ; ןגעוו ווָאקינשזָאּפַאס ןושרג :ינוי ןט3 םעד ,קיטנוז

 -- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא ;רערוַאמ ףסוי ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"זילַאנַאָאכיסּפ

 .טנמעטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,רעברַאג ָאנח

 רעד, ט"דא ,יקצינטישז .ל ר"ד :"רעטנעצ עשרַאוװ-םולבלגניר, ןיא ,ינוי ןט3 םעד ,קיטנוז

 םע-תיב :דלעפשריה ןמלז ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"קיטריבעג .מ ןופ טיײצרָאי רעטרעפ

 ט"דא ,דיסח ןושרג ןופ עיצקעל ַא טימ ,דומיל-ך"נת ןופ זיירק ,(ָאטָאװעד) קילַאיב .נ .ח לוש ןוא

 ."םזַיעטָאנָאמ זיב טסנידנצעג ןופ,

 עסעיּפ יד ,יירעדנעש השמ ןופ גַארטרָאפ ַא טימ גנורעייפ תועובש ַא :ילוי ןט10 םעד קיטנוז

 ןופ ישזער רעד טימ ,לוש םכילע םולש ןופ םידימלת יד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא *ליּפש-תועובש,

 -רעגנוי עינַאמ --- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא ,רעטלַא הרש -- גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ ,רענילרעב סקַאמ

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמ

 ןגעוו טסברעה יכדרמ :(ָאטָאװעד) קילַאיב .נ .ח לוש ןוא םע-תיב --- ינוי ןט10 םעד ,קיטנוז

 םולש :(ָאנַארגלעב) "לוש-ןָאספלָאװ, ;יקסווָאדולבַאז דוד ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"תעובש.
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 ןגעוו ןיײטשנָארב יבצ :.זַא 18 ,(סָארעדַאטַאמ) לוש-קילַאיב ;ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג טימ ,גרעבנזָאר

 -סַאּפ ינעשז ןופ גנַאזעג טימ ,"רוטַארעטיל רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ןיא ןוויטָאמ-תועובש.

 -פיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"תועובש. ןגעוו ןזייא דוד :(שטניל ַאשזיוו) לוש ביבא-לת ;קַאנרעט

 זיב חסּפ ןופ, ט"דא ןעזיור ףסוי :(ָארגַאמלַא) "לוש-שריה ןָארַאב, ;ןַאמשיילּפ רתסא ןופ טירט

 "לארשי תנידמ, לוש ןוא םע-תיב ;רעלדניוװ-רעקנעד ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"תועובש

 לחר ןופ -- גנַאזעג ;?ןעמעלבָארּפ-סגנויצרעד ןגעוו גירש-גרעבנייטש .מ :זַא 18 (ַאטסערָאלפ)

 .סירּפיצ

 -ריבעג ןופ הריטּפ רעד טניז רָאי 20, ןגעוו ,יקסנַאשָאטָאב בקעי :ינוי ןט17 םעד ,קיטנוז

 -גנערּפ ריאמ --- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא ,רעלדניוו-רעקנעד ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"קיט

 .הליהק רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ,רעל

 .(1962 רָאי) ןמז-רוטלוק ןופ גנונעפערעד רעד תעב יבכרה 'במַא ןופ עיצקעל יד קידנרעה

 ,טַאלב ָארדעּפ ר"ד :(ָאּפסערק .װ) רעטנעצ עשרַאװ-םולבלעגניר ,ינוי ןט17 םעד ,קיטנוז

 -רַאפ ןוא עיטַאּפָאעמָאה) "ןדִיי ייב תואופר, ןגעוו רעברַאג אנח ןוא "ןדִיי ייב ןטײקנַארק, ט"דא

 לאומש :ך"נתה דומיל ןופ זיירק ,(ָאטָאװעד) קילַאיב .נ .ח לוש ןוא םע-תיב ;(ןעלטימ-סגנורעגנִיי

 .ןטַאבעד טימ ,"דַיי ַא זיא רעוו, :ט"דא ,יקסנאינאג

 -נעד ןזעיגילער ןיא ןטניוו עיינ; ט"דא ,לַאגיס המלש קחצי ר"ד :ינוי ןטס24 םעד ,קיטנוז

 -ַאלוק דױד -- ןגרָאמירפ ןופ רעריפנָא .סירּפיצ לחר ןופ טירטפיוא-סגנַאזעג ַא טימ ,"ןעק

 ,הליהק רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ,יקסווָאק

 ןגעוו ןייטשרוב ףסוי :(ָאטָאװעד) לוש-קילַאיב ןוא םע-תיב -- ינוי ןטס24 םעד ,קיטנוז

 ביבא-לת רענילרעב סקַאמ ןופ לײטנָא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טייהיירפ ןופ לָאבמיס רעד ,תבש;
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 -טסניק ."טלעוו רעד וצ רעטצנעפ רעשידִיי ַא לארשי, ט"דא רענרעל קילַאפ :(שטניל .וװ) לוש

 .ןירעּפלַאה רעדירב ןופ טירטפיוא רעשירעל

 תנידמ. ןגעוו רעוויירג לאכימ ןופ גַארטרָאפ ַא ,לַאז-הליהק ןיא ,ילוי ןטס27 םעד ,ךָאװטימ

 םַארגָארּפ -טסנוק ַא טימ ,"טייקידנעטשטסבלעז רעשימָאנָאקע רַאפ לגנַארעג ריא ןוא לארשי

 אנח -- טנוװָא ןטימ גנוריפנָא .דלעפיונ סקַאמ ןוא םיובסונ ןָאמיס ,ַאקסווָאקשטָאב ַאריװלע ןופ

 .טנעמַאטרַאּפעד רוטלוק ןופ דילגטימ ,רעבראג

 "(20006/105 06 54  :ט"דא ,טַאלב ָארדעב ר"ד :לַאז-הליהק ןיא ,ילוי ןט8 םעד ,קיטנוז

 -ייב רעשידִיי רעד ןוא תואופר ןופ טלעוו יד, ןגעוו רעברַאג ָאנח ןוא 1460 צ} 120161016024"

 ,רענייוו-אקצינילק ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"גָארט

 ט"דא .ןעזיור ףסוי ;(ָאּפסערק .װ) רעטנעצ עשרַאװ-םולבלעגניר ,ילוי ןט8 םעד קיטנוז

 ןוא םע-תיב ;ןיװעל םייח ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ןטימ ,"טפנוקוצ רעד ןופ גנַאזעג סָאד,

 ,"רעדנעל-תולג יד ןיא גנויצרעד ןוא רוטלוק, ןגעוו ּפרַאק סחנּפ :(ָאטָאװעד) קילַאיב .נ .ח לוש

 ןגעוו יקסנַאשָאטָאב בקעי :זַא 18 ,(שטניל .וװ) לוש ביבא-לת ;קַאנרעטסַאּפ ינעשז -- גנַאזעג

 ."קיטריבעג יכדרמ,

 טַאטוּפעד-תסנכ ,טסַאג-לארשי ןופ גַארטרָאפ ַא :לַאז-הליהק ןיא ,ילוי ןט15 םעד ,קיטנוז

 ידה תרומזת, ןוא (ןקורדנייא-עזייר) "עקירעמַא-םורד ןוא לארשי-תנידמ, ט"דא ,ױדנַאל םייח

 ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ -- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא .טירטסױרַא ןטשרע ןטימ ,"ןויצ

 ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 -גיפ םייח :(ַאטסערָאלּפ) "לארשי-תנידמ, לוש ןוא םע-תיב ןיא ,ילוי ןט15 םעד ,קיטנוז

 -"רימזה, ןופ טירטפיוא ןַא ןטימ ,"ןדִיי ןופ טלעוו יד ןוא טלעוו רעד ןיא ןדִיי, ט"דא ,ןייטשלעק

 .רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ

 -עד-רוטלוק ןופ עימעדַאקַא קילַאיב-לצרעה  ַא:לַאז-הליהק ןיא ,ילוי ןטס22 םעד ,קיטנוז

 םהרבא ןוא לצרעה ןגעוו רעטרעלעג םחנמ ;עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ 'גרַא ןוא טנעמַאטרַאּפ

 ,הליהק רעד ןופ ריסַאק ,ּפָאקָארג רשָא -- ןגרָאמירפ ןטימ גנוריפנָא .קילַאיב ןגעוו ןיקסעּפ

 ןגעו רענלָאג בקעי טסַאג-לארשי רעד :(סונַאל) לוש-בקעי-תיב ,ילוי ןטס22 םעד ,קיטנוז

 :רעטנעצ עשרַאוװ-םולבלעגניר ;סירּפיצ לחר ןופ טרעצנָאק-סגנַאזעג ַא טימ ,"קילַאיב לצרעה,

 -שריה ןמלז ןופ טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"עדנעגעל ןרָאװעג זיא ץרּפ ןעוו, ט"דא ,קַאז םהרבא

 ,"הרותה דומיל ןוא הרות, ט"דא ,טסברעה יכדרמ ;.זַא 18 ,(שטניל ַאשזיוו) לוש ביבא-לת ;דלעפ

 :,זַא 20.20 ,(ַאדענַאשזעװַא) לוש-קילַאיב ;יקסווָאדולבַאז דוד ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ

 -תיב ;רעניײװ-ַאקצינילק -- טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"קילַאיב-לצרעהפ ןגעוו ןיקסעפ םהרבא

 ןוא יקסנאינאג לאומש ןופ ןגַארטרָאפ טימ טקַא-קילַאיב ַא :(ָאטָאװעד) לוש-קילַאיב ןוא םע

 .ןילעי םייח

 -ידִיי רעד ןופ לבוי ןקירָאי-100 םוצ הליהק רעד ןופ סולשנָא --- ילוי ןטס29 םעד ,קיטנוז

 -ערּפ ,ןיישנעמַאק .ט ר"ד להקה-שאר ןופ רעטרעוװ טימ ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאגערגנָאק רעש

 -ירעלטסניק .,יירעדנעש השמ ןופ גַארטרָאפ ,לייוו ָאפלָאדַא -- עיצַאגערגנָאק רעד ןופ טנעדיז

 .דלעפשריה ןמלז ןוא "רימזה, ןופ טירטפיוא רעש

 יירד, יד ןגעװ ןעזיור ףסוי :(ָאטָאװעד) לוש-קילַאיב ןוא םע-תיב ,ןטס29 םעד ,קיטנוז

 ןיקסנַאמרופ סקַאמ ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"גנונָאמרעד ןוא גנונָאמ ןופ ןכָאװ

 .ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג ,"קילַאיב-לצרעה; ןגעוו גרעבנעזָאר םולש :(שטניל .וו) לוש ביבא-לת

 קחצי ןופ גַארטרָאפ ַא טימ ,דלעפנעזָאר סירָאמ רָאי 100 ןופ גנורעייפ :טסוגיוא ןט5 םעד

 טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"רוד ןייז ןוא דיל ןייז ,דלעפנעזָאר סירָאמ, ט"דא ,שטיװָאסַאנַאי

 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ,ןַאמדירפ רזעילא -- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא ,רענייװ-ַאקצינילק ןופ
 .הליהק רעד

 רעקיטָא לארשי ןוא ץליפ בקעי :(ָאּפסערק .וו) "רעטנעצ-םולבלעגנירג ןיא טסוגיוא ןט5

 ךורב ןופ טריפעגנָא עטַאבעד :(ָאטָאװעד) לוש:-קילַאיב ןוא םע-תיב ;"קילַאיב-לצרעה, ןגעוו
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 -עגרעטנוא טשינ קלָאפ עשידִיי סָאד זיא סָאװרַאפ, ט"דא ,יקסנַאינָאג לאומש ןוא יקסוװעלכָאר

 ."!תולג ןיא ןעגנַאג

 השמ ןופ גַארטרָאפ -- טנװָא באב-העשת ַא :לַאז-הליהק ןיא ,טסוגיוא ןט8 םעד ,ךָאװטימ

 רָאכ ןופ טירטסױרַא ןוא תוניק :דלעפשריה ןמלז ,"תולג ןוא ןברוח ךרוד, ט"דא יירעדנעש

 ,"רימזה,

 ץליפ בקעי ;(ָאּפסערק ַאשזיו) רעטנעצ עשרַאוװ-םולבלעגניר ,טסוגױא ןט12 םעד ,קיטנוז

 -שריה ןמלז -- טירטפיוא רעשירעלטסניק ,"קילַאיב לצרעה, ןגעװ ןַאמרעסַאװ רואינש ןוא

 גנַאזעג ,"הרותה דומיל ןוא הרות; ןגעװו טסברעה יכדרמ :(ַאסיקרוא .וו) ?לוש-ןילטייצ , ;דלעפ

 ןוא ןדִיי יד, :ט"דא ,יקצינטישז .ל ר"ד :.זַא 18 ,(לַאנרעטַאּפ) "לוש הילצרה ;סירּפיצ לחר ןופ

 :(ָאטָאװעד) לוש-קילַאיב ןוא םע-תיב :;יקסנַאמרופ סקַאמ -- גנַאזעג ,"עיצַאוטיס טלעװ יד

 ;ןיוועל םייח ןופ גנַאזעג ,"סיװעשַאב קחצי ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד , ט"דא ,ווָאקינשזָאּפַאס ןושרג

 .רעייפ .ב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא :.זַא 18 ,ַאיכעמ סָאמַאר ןיא

 ןיא עגַארפ-"דִיי יד, ט"דא ,ןיקסעפ םהרבא :לַאז-הליהק ןיא ,טסוגױא ןט19 םעד ,קיטנוז

 דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ,םיובנירג לארשי -- ןגרָאמירפ ןטימ גנוריפנָא ."םישזער ןשיטעוװָאס

 .הליהק רעד ןופ

 יד, ט"דא יקצינטישז ,ל ר"ד :(שטניל .ו) לוש ביבא-לת ,טסוגױא ןט19 םעד .,קיטנוז

 .רעב סקַאמ ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ "ןדִיי ןופ טלעװ יד ןוא טלעוו רעד ןיא ןדִיי

 .רעניל

 ןבעל שידִיי, ט"דא ,ַאביר לַאפַאר ןופ גַארטרָאפ :לַאז'הליהק ןיא טסוגױא ןטס22 םעד

 -רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןירטיצ המלש -- טנװָא ןטימ גנוריפנָא ,"ךיירקנַארפ ןיא גָאט וצ טנייה

 ןופ סורג רעטצעל ַא; ט"דא ,סעקשָאש םייח ר"ד :ןטס25 םעד ,תבש יאצומ ;טנעמַאטרַאּפעד

 ,קיטנוז ;טנעמַאטרַאּפעד -רוטלוק ןופ דילגטימ ,לעימכ זעוב -- גנוריפנָא ,"דנַאלסור ןיא ןדַיי

 ןשידִיי ןיא ןעגנוניישרעד ערענָאיצולָאװער יירד  ט"דא ,רעטרעלעג םחנמ :טסוגיוא ןטס26 םעד

 רעשיטסינויצ 'גרַא רעד ןופ טנעדיזערּפ ,ןיקטוג ךלמילא -- ןגרָאמירפ ןטימ גנוריפנָא ."ןבעל

 .סירּפיצ לחר ןופ טרעצנָאק-סגנַאזעג ַא טימ ,עיצַאזינַאגרָא

 ,יירעדנעש השמ :(ָאּפסערק .וװ) רעטנעצ עשרַאװ-םולבלעגניר ,טסוגױא ןטס26 םעד ,קיטנוז

 "ׁשַא םולש רענעסעגרַאפ-בלַאה רעד, ט"דא

 -רימת ןמחנ ןופ גַארטרָאפ ַא :?לַאנָאיסַאנ; רעטַאעט ןיא ,רעבמעטּפעס ןט2 םעד .,קיטנוז

 ַאטרעב ןופ לַאטיצער ַא טימ ,"?תונידמ עלַא יו הנידמ ַא רעדֶא ונתרחב התא; ט"דא ,יקסרימ

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ --- ןגרָאמירפ ןופ גנוריפנָא .ןַאמרעגניז

 רעד, ןגעוו ןעזיור ףסוי :(סערָאלּפ) לוש-ןַאמצייוו רעד ןיא ,רעבמעטּפעס ןט9 םעד ,קיטנוז

 תיב ;ןַאמשיײלּפ לרתסא ןופ טירטפיוא ןשירעלטסניק ַא טימ ,"םיארונ םימי יד ןוא לולא שדוח

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד, ט"דא ,יקסנַאשָאטָאב בקעי :(ָאטָאװעד) קילַאיב .נ .ח לוש ןוא םע

 -"רימזה, ןופ טירטפיוא :(ָאדנַאנרעּפ ןַאס) לוש-קילַאיב ;'ןדִיי ןוא טיײקשידַיי ךָאנ טקנעברַאפ

 .רָאכ

 רעדנוזַאב ַא טימ ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד טנפערעד ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןט15 םעד

 -כרוד ,םעד רעסיוא ,טָאה טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד .געט 42 ןופ ךשמב םַארגָארּפ-רוטלוק

 יכדרמ ןופ סעיצקעל ייווצ הליהק רעד ןופ לַאז-סגנוציז ןיא ךוניחה דעו ןטימ ןעמַאזוצ טריפעג

 -עפערעד ַא טימ ,ןטנעדוטס ןוא רערעל ,ןרָאסעּפָארּפ רַאפ ,גָארּפ ןופ ל"רהמ ןגעוו רעלגירטש

 ,ןןטס21 םעד ,קיטנוז ןוא ךוניחה דעו ןופ רָאטקעריד ,גרעבנייטש-גירש השמ ןופ טרָאװ-סגנונ

 ןופ םידימלת יד ןופ לײטנָא ןטימ ,ןיקסעפ םהרבא ןופ גַארטרָאפ תוכוס ַא :הרות תחמש יאצומ

 -רעגנוי עינַאמ ןופ גנוריפנָא ןוא רעכַאמנעזָאר םהרבא ןזח םעד ,לוש-קילַאיב רעלַארטנעצ רעד

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ דילגטימ ,ןַאמ

 ַא :הליהק ןיא -- שדוח:רעכיב ןופ םויס ןכָאנ ןיוש -- רעבמעווָאנ ןט7 םעד ,ךָאװטימ

 ,"לארשי-תנידמ ןופ ןטקעּפסַא עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ , ט"דא ,ןיזָאר ןויצ-ןב ןופ גַארטרָאפ
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 דילגטימ ,ןַאמרעגנוי עינַאמ -- טנװָא ןופ גנוריפנָא .סירּפיצ לחר ןופ טרעצנָאק-גנַאזעג ַא טימ

 ,הניסרח ןרהא ןופ גַארטרָאפ ַא -- רעבמעווָאנ ןט123 םעד ,קיטסניד ;טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ

 -ירפ ַא :רעבמעוװָאנ ןט11 םעד ,קיטנוז ;'לארשי ןיא עיצַאזינָאלָאק ןופ ןעמרָאפ עיינ; ט"דא

 -ריפניירַא ןייז ןוא ןַאמצָאלק רַאזַאל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,קיזומ-רעמַאק ןופ ןגרָאמ

 -יפנָא ."ןרָאטיזָאּפמָאק עטמירַאב-טלעוו ייב קיטַאמעט ןוא סעידָאלעמ עשידִיי, ט"דא ,טרָאװ

 :רעבמעווָאנ ןט18 םעד קיטנוז ;הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו ,ןַאמרעזַאלג לאומש -- גנור

 :תירבעה תורדתסה רעד טימ ןעמַאזוצ ,טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ ןגרָאמירפ רעשיערבעה ַא

 רעיינ רעד ןופ גנולגיּפשּפָא רעד ןיא טנגוי-לארשי יד, ט"דא ,ןיקסעּפ םהרבא ןופ גַארטרָאפ ַא

 :תירבעה תורדתסה ןופ רעציזרָאפ ,דלעפשריג ףסוי -- גנוריפנָא ."רוטַארעטיל רעשַיערבעה

 ןופ טסנוק ןוא רוטלוק, ט"דא ,רעמירפ לרעב ןופ גַארטרָאפ :רעבמעוװָאנ ןטס25 םעד ,קיטנוז

 ןַאמרעגנוי עינַאמ --- ןגרָאמירפ ןטימ גנוריפנָא ."לארשי-תנידמ

 ,ןמז-רוטלוק ןופ ןגרָאמירפ-םויס :"לִיעלָאס, רעטַאעט ןיא ,רעבמעצעד ןט2 םעד ,קיטנוז

 -ָאר ןופ "רימזה, ;רעיײפ דרַאנרעב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ-"רימזה, ןופ לײטנָא ןטימ

 ,"לארשי תנידמ, םע-תיב ןוא לוש ןופ רָאכ-רעדניק ןוא ןייל רָאטקיװ ןופ טריפעגנָא ,ָאירַאז

 -רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,קינָאה השמ ןופ טרָאװ-לכה-ךס ןוא ץיזרָאפ .רעייפ לחר ןופ טריפעגנָא

 .הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד

 198660 ןיא סערייא-סָאנעוב-סיורג ןוא ןטנגעג יד ןיא ןסרוק-הליהק יד

 ,סערייא-סָאנעוב-סיורג ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא ןוא ןטנגעג יד ןיא ןסרוק-הליהק יד

 -רַאפ רעטנעצ-טָאטש ןשידִיי ןיא ןמז-רוטלוק םעד ןוא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד ךָאנ ןענעק

 -ָעֹג טריפעגכרוד ןענייז 1956 ןיא .בושי ןגיה ןופ ןטײקיטרַאנגיײא עלַאקָאל יד וצ ןרעװ טנכער

 ,ןטנגעג-טָאטש 5 ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב-סיורג ןופ ןטקנוּפ 3 ןיא סעזערּפמיא-רוטלוק 23 ןרָאװ

 -סיױרג ןופ ןטקנוּפ יירד ןוא ןטנגעג-טָאטש טכַא ןיא ,34 זיב ןגיטשעג לָאצ יד זיא 1957 ןיא

 ןטקנוּפ ריפ ןוא ןטנגעג-טָאטש סקעז ןיא ,סעזערּפמיא-רוטלוק 39 --- 1958 ןיא .סערייא-סָאנעוב

 ןימ ןקיזָאד םעד רַאפ עיסנַאּפסקע רעסיורג ןופ רָאי ַא זיא 1959 .סערייא-סָאנעוב-סיורג ןופ

 -טָאטש 13 ןיא סעזערּפמיא-רוטלוק 119 וצ טכיירגרעד סָאװ ,הליהק רעד ןופ טייקיטעט-רוטלוק

 רעד ןופ ךלהמ ןטייוו ַאזַא וצ ןָא ןרַאּפש סָאװ ,סערייא-סָאנעוב-סיורג ןופ ןטקנוּפ 12 ןוא ןטנגעג

 -ַאק לרעב, הרשכה) דנַאלװָאג ,ןָאלוב ,ָאדנַאנרעפ ןַאס ,ַארָאמַאס עד סַאמָאל יװ ,טָאטשטּפױה

 רימ ןענעגעגַאב ַאדירָאלפ ןוא ַאדענַאשזעװַא ,סונַאל יו ןטקנוּפ עכלעזַא לייוו ,("ןָאסלענעצ

 -טָאטש 15 ןיא סעזערּפמיא-רוטלוק 76 ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1960 ןיא .ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 .סערייא-סָאנעוב-סיורג ןופ ןטקנוּפ 7 ןוא ןטנגעג

 סָאװ ,ןבעל ןשידַיי ןגיה ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ןרעפיצ יד ןיא ןעגנולדנַאװ יד

 ןיא םיבושי עשידִיי עיינ .ןריּפורגרעביא ןוא ןקיטלַאטשעג ,ןרימרָאפ ןיא רדסכ ךָאנ ךיז טלַאה

 .עיסנַאּפסקע עקיטסייג לסיב ַא ןכוז ןוא ךיז ןקיטסעפרַאפ ,ףיוא ןעמוק סערייא-סָאנעוב-סיורג

 ,סָארעסַאק ןוא ןָארָאמ :סערייא-סָאנעוב-סיורג ןיא ןטקנוּפ עיינ ייווצ רימ ןקרעמַאב 1960 ןיא

 -טּפיױה רעד ןופ וליפַא ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא ךיז ןעלגנַאר ןגעקַאד

 ןַארַאפ .ןעגנוכיירגרעד עקילָאמַא יד ןוא סעיציזָאּפ-רוטלוק ערעייז ןטלַאהפיוא ןרַאפ טָאטש

 ןלַאקָאל ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג קירוצ רָאי גנילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ

 עיינ ףיוא ןעמוק סע -- טרעקרַאפ ןוא ,טשינ טעמכ ייז ןופ ןעמ טרעה טנייה ןוא ,ןבעל ןשידִיי

 "יורג ַא ייברעד ןליּפש סעלוש ןוא םע-יתב יד .סרעטנעצ-טנגוי וליפַא ייז םורַא ןקיטייצ סע ןוא

 .טנורגרעטניה רעשימָאנָאקע ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא םעד רעטניה זַא ,ךיז טײטשרַאפ ןוא ,לָאר עס

 יד ןוא ,ץנעדַאקעד ןיא טציא ןענייז ןגייווצ-לדנַאהניילק ןוא סעשזנַארב ,ןכַאפ עשידִיי עקילָאמַא

 סָאװ ,טנעמעלע-ןשטנעמ םעד ןיא רָאנ טשינ גנוריּפורגרעביא ןַא ןפַאש ענעמוקעגפיוא עיינ
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 -מיטשַאב יד ןיא עיצַארטנעצנָאק ןוא טפַאשרעניוװניײא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ייז ןופ הנויח טּפעש

 .ןעלקיווסיוא ךיז ןגעלפ ןגיײװצּפָא-עימָאנָאקע עקיזָאד יד ּוװ ,ןטנגעג עט

 םינּפ סָאד ןבָאה לָאז טעברַא עקיזָאד יד זַא ,עקיזיר רעד ףיוא ןלעטשוצסיוא טשינ ךיז ידכ

 ןיא ןטנגעג ןופ ןוא ןסרוק יד ןופ סעמעט יד טנכערעגסיוא טשינ ָאד ןרעוו ,ךוב-ןָאפעלעט ַא ןופ

 יד ןרירוגיפ ןעמַארגָארּפ יד ןשיװצ זַא ,ןקרעמוצנָא גונעג ןייז טעו סע .סערייא-סָאנעוב סיורג

 ןמז-רוטלוק ןטימ עלעלַארַאּפ ןענייז סעמעט יד ןוא תוחוכ עשירעלטסניק ןוא רענדער עטסעב

 ןיא -- ןעמַאנסיױא ענעטלעז ץוח -- סיוא ךיז ןעלקיוו סָאװ ,הליהק רעד ןופ שדוח-רעכיב ןוא

 ענעדיישרַאפ יד ףיוא רערעהוצ רעטנזיוט וצ זיב ןוא לַאז-הליהק םענעדיײשַאב ץנַאג וויטַאלער

 ןופ םישדח עגנַאל יד ןופ ךשמב ,ןעגנולעטשסיוא-רעכיב ןוא ןטנוװָא-רוטלוק ,סנגרָאמירּפ-קיטנוז

 רעד טימ ןעמאזוצ ,ץיװָאנרעשט המימי ןרעביירש יד יורפ ןייז ןוא רדיבא ףסוי רָאדַאסַאבמַא-לארשי
 .1962 רָאי ןיא ךוב ןשידיי ןופ גנולעטשסייא רעד ףיוא ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק

 עלעיצעּפס ןריזינַאגרָא וצ ןבױהעגנָא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד טָאה סנטצעל .ןמז"רוטלוק

 -טלעוו ייס ,לענָאיצידַארט ייס ןענייז סָאװ ,םיבוט-םימי עשידִיי יד דובכל סעזערּפמיא-רוטלוק
 .םלוע ןטיירב םעד ןופ םענפיוא ןטוג ַא רעייז ןבָאה ןוא טייצ רעד וצ טסַאּפעגוצ ךעל

 ללכב טסעג ןוא הליהק רעד ןופ טסעג-רוטלוק

 -וצ ןיא סרעביירש עשידִיי עסיורג ןופ ךוזַאב םעד ןבָאה וצ רדסכ ךיז טימַאב הליהק יד

 ןופ עיצידַארט עטלַא ןַא זיא טסעג-רוטלוק .שדוח:רעכיב ןוא ןָאזעס-רוטלוק ןטימ גנַאהנעמנַאז

 -וקעג ןענייז .דנַא"א ידלָאטרעב יקצַאל ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןייבשריה ץרּפ טניז ,עניטנעגרַא ןשידִיי

 ךיוא טָאה ןוא בושי ןגיה ןפיוא ןרוּפש עפיט טזָאלעג טָאה העּפשה רעייז .ןגערב עגיה יד וצ ןעמ
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 -יטסניא-רוטלוק עשידִיי ןבָאה רעטעּפש .טלעוו רעשידִיי רעטיירב רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג

 יד יװ ,סרעביירש עשידִיי עטמירַאב ךוזַאב ַא ףיוא רעהַא ןעגנערבוצּפָארַא טימַאב ךיז סעיצוט

 .י -- ןייארַאֿפ-רעביײרש רעד ןוא ,ןרעגינ לאומש -- ןלוש עכעלטלעוו-שידִיי רַאפ טפַאשלעזעג

 ןכַאז עסיורג ערעדנַא עלַא יװ ,סָאד טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .רעוועקצוס םהרבַא ןוא ושָאטַאּפָא

 ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא טסעג-רוטלוק ןעגנערבּפָארַא ןטימ הליהק יד ךיז ףיוא ןעמונעג ,בושי ןופ

 -עג ָאד ןבָאה גנוגנערטשנָא רעקיזָאד רעד קנַאד ַא .ןָאזעס-רוטלוק ןוא "ךוב ןשידִיי ןרַאפ שדוח-

 יכדרמ ,ךַאברעיױא םירפא :שזַאגַאב-רוטלוק ןקיטרַאנגיײא ןוא טרָאװ ןייז טימ רענייא רעדעי טקריוז

 ןטייוצ םוצ רעלגירטש יכדרמ ןוא לקיב המלש ר"ד ,עדַארג םייח ,ןײטשטַאלג בקעי ,רעלגירטש

 "לוק עטקעריד ןייק ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ יד וליפַא רעבָא .1958-62 ןרָאי יד ןופ ךשמב ,לָאמ

 ןכוזַאב ערעייז תעב ,טקריוװעגטימ ןפוא םענעעזעגנָא ןַא ףיוא ןבָאה ,הליהק רעד ןופ טסעג"-רוט

 ענובירט-הליהק רעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא סיוװעשַאב קחצי זיא 1957 ןיא .דנַאל ןיא זדנוא ייב-

 1960 ןיא .ךוזַאב ןייז ןופ טייצ רעצרוק רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,שדוח-רעכיב ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ,רעטנעצ ןופ לַאז הליהק ןיא רָאנ טשינ ןמז-רוטלוק ןתעב גרעבלע הדוהי טקריוװעגטימ טָאה

 -נעמַאזוצ טָאה הליהק רעד ןופ ןמז-רוטלוק רעד .ןטנגעג יד ןיא ןסרוק-קיטנוז יד ייב וליפַא רָאנ

 ,טסעג-רעביירש זיולב טשינ לַאז:הליהק ןופ ענובירט רעקידלארשי-ללכ רעד ףיוא טכַארבעג

 -תובישח ַא טימ תוצופת יד ןופ ןוא לארשי ןופ רעהַא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,םענייא ןדעי רָאג

 םהרבַא יּפָארּפ זיב טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב ןופ םיחילש יד ןופ ,תוחילש רעדָא ,טרָאװ ןקיד

 "וב ףסוי ,ץרַאװש סירָאמ יװ ,ןרָאלָארטסַאג רעלטסניק-עניב עטמירַאב יד ןופ .לשעה עשוהי*

 ןוא רעגניז ענעדיישרַאפ יד זיב יולה השמ רָאסישזער-לארשי רעד ןוא ,לעקניפ ןועמש ןוא ווָאל

 .טלעוו רעשידִיי רעסיורג רעד ןוא לארשי ןופ רעלטסניק

 ןריזילָאבמיס סָאװ ,ןשטנעמ-רוטלוק ןוא סרעביירש עשידִיי עכלעזַא ןופ ןטירטסױרַא יד

 ןוא רעלגירטש יכדרמ יװ ,ןבעל ןשידִיי ןיא סעידעגַארט ןוא ןעגנולסיירטפיוא עשידִיי עסיורג

 גנוקריוו יד ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ טרָאװ עטריניפַאר-שירעטכיד ענעביוהרעד סָאד .עדַארג םייה

 ר"ד יו שטנעמ:-רוטלוק ןוא טסַייײסע ַאזַא ןופ ,ךַאברעיױא םירפא יו רעטכיד םענייפ ַאזַא ןופ

 טרענ סָאװ ,דָיי ןגיה ןפיוא ןרוּפש עפיט טזָאלעג קפס םוש ןָא טָאה ץלַא סָאד -- לקיב המלש

 -יעּפָארייא-חרזימ רעזדנוא ןופ הקיני עקיטסייג ןייז טיצ ןוא ןושל-ןשידִיי ןופ ןטפַאז יד טימ ךיז

 .עיצידַארט-רוטלוק רעש

 יד ,ןעגנוטכיר ןוא ןעײטרַאּפ ןופ םיחילש יד ,הליהק רעד ןופ טסעג-רוטלוק עלעיצעּפס יד

 עטמירַאב ןוא ןטסיטרַא ןוא רעגניז ,ןרָאילָארטסַאג-רעלטסניק ,בושי ןופ רעכוזַאב-םתס ןוא טסעג

 רעזדנוא ןיא ךיז טגעװַאב סָאװ ץלַא ,קלָאפ-טלעוו עשידִיי סָאד טגָאמרַאפ סע סָאװ ץלַא --- םינזח

 ןוא ,תוצופת יד וצ הנידמ ןופ ,טנעניטנָאק וצ טנעניטנָאק ,בושי וצ בושי ןופ ןבעל ןקיטסייג

 ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ריא ןוא הליהק רעד ךרוד זיא ,סגעווקירוצ

 רעזדנוא רַאפ ןעוועג עיּפשמ ןוא טקריוועג טָאה םענרַאפ ןוא סָאמ ןייז טיול רערעדעי ןוא בושי

 ,ןבעל ןקיטסייג

 םירפא ןוא רעלגירטש יכדרמ -- 1958 ןיא הליהק רעד ןופ טסעג-רוטלוק עלעיציפָא יד וצ

 -ָאטסיה רעד יװ ,ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג ָאד ןענייז סָאװ ,ערעדנַא ןבעגוצ ןעמ ןעק -- ךַאברעױא

 -יקסוטרַא .י ,סיגלער ןעגוע רעביירש רעשידִיי-שינעמור רעד ןוא רעלהַאמ לאפר ר"ד רעקיר

 רעטסּוװַאב רעד ,לשעה עשוהי םהרבא יֿפָארּפ ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב ןופ םיובנכייא

 .קרָאי-וינ ןופ רעניבעג ןימינב רעוט-רעטעברַא רעד ןוא ןרעּפלַא ןרהא טסיצילבופ

 .סעטַאד עשירָאטסיה ןוא ןעייליבוי עסיורג טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג זיא 1959 רָאי סָאד

 ערעזדנוא .טַארעּפער-םכילע-םולש ןייז טימ ןמז-רוטלוק םעד טנפערעד טָאה ןײטשטַאלג בקעי

 ןענייז ייז רָאנ ,ןטַארעּפער ךרוד טרָאװ רעייז טימ טקריװעג רָאנ טשינ ןבָאה טסעג-רוטלוק

 -וטיטסניא טכוזַאב ןבָאה) ןבעל רעזדנוא ןיא עטקילײטַאבטימ ןעוועג טפַאשטסַאג רעייז ןופ ךשמב

 ןענייז לקיב ר"ד ןוא ןײטשטַאלג בקעי ,רעלגירטש יכדרמ .(סעלוש יד -- לעיצעּפס ןוא סעיצ

 ןוא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעפמעק יד ךָאנ טקַא-הרכזא ןלַארטנעצ םעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא
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 םישודק יד ןופ טנעמונָאמ םייב הרכזא רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא 1960 ןיא טָאה עדַארג םייח

 ןיא ןדִיי עשיליוּפ יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןופ טריזינַאגרָא ,ַאדַאלבַאט ןופ םלוע-תיב ןפיוא

 .עניטנעגרַא

 ןייז ךשמב עדַארג םייח טָאה ,ןײטשטַאלג בקעי ןוא רעלגירטש יכדרמ רעירפ יו טקנוּפ

 .רערעהוצ ןסַאמ טכַארבעגפיונוצ ןוא םלוע ןטיירב ןופ טימעג ןיא ןרוּפש עפיט טזָאלעג ךוזַאב

 -שָאש םייח ר"ד ,טייקשידִיי ןופ תוהמ ןגעוו ןעקנַאדעג עלעניגירָא טכַארבעג טָאה גרעבלע הדוהי

 ןופ ,שטיוועקטונ ייגרעס ןופ ךוזַאב םעד וצ .טלעוו רעטייו רעד ןיא ןדִיי ןופ ןסורג -- סעק

 -רעל רוטרַא יפָארּפ ןופ ןכוזַאב ייווצ יד ןרעו טנכערעגוצ ףרַאד ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב

 ךופ תוחילש ןיא -- ןור השמ .תוחילש רעקיטכיוו ַא ןיא ןעמוקעג זיא סיווייד השמ יּפָארּפ .רעמ

 רעדָא ַאזַא ףיוא ןוא עניטנעגרַא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ערעדנַא עלַא ןוא ,גנוריגער-לארשי רעד

 .ענובירט-הליהק רעד ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןפוא רעדנַא

 ךיא ןָאט ןקיטרַאנגײא ןייז טכַארבעג לקיב המלש ר"ד טסַאג-רוטלוק רעד טָאה 1961 ןיא

 רעלַאסרעוװינוא ןוא רעשידַיי רעד ןגעוו סעיצקעל עכיירטסייג ןוא עטכַארטעגכרוד-טוג ענייז

 רעכעלטפַאשנסיװ-גנערטש ןייז טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש טָאה ןַאמרעש לאלצב .רוטלוק

 שוח ןָא ןוא ןובשח ןָא ןבעל רעזדנוא ןגעו ורמוא לסיב ַא טכַארבעגנײרַא טָאה ןוא ןילּפיצסיד

 בקעי .גָאלָאיצָאס ַא יו ןייז ספות טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,עטכישעג ןוא קיטסיטַאטס רַאפ

 רעד ןעוװעג לָאמ סָאד ךיוא זיא ,בושי רעזדנוא טכוזַאב לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה סָאװ ,לבבורז

 ןטָארטעגסױרַא ןענייז סָאװ ,טסעג ךָאנ ןעוועג ןענייז םיא ץוח .ענובירט-הליהק רעד ןופ טסַאג

 .ענובירט-הליהק רעד ףיוא םלוע ןרַאפ

 ךיוא ָאד טָאה סע .לָאמ ןטייווצ םוצ ןרעלגירטש יכדרמ טַאהעג ָאד רימ ןבָאה 1962 רָאי ןיא

 רעטכיד-לארשי רעקיטרַאנגיא רעד עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ תוחילש ןיא טלייוועג

 ,זירַאּפ ןופ ַאביר לַאפַאר -- "דנוב, ןופ תוחילש ןיא ןוא ירמש הידא

 ַאזַא ףיוא ןענייז סָאװ ,םיחילש ןוא טסעג םינמז-רוטלוק יד רַאפ טקריוװעגטימ ןבָאה סע

 ףסוי ,רעמירפ לרעב יוװ ,הליהק רעד ןופ םיחרוא-רוטלוק יד ןעוועג ךיוא ןפוא רעדנַא רעדָא

 השמ ר"ד .רינ-רב דיוד ,ינבדבוד .ב ,ןבא-רה ר"ד ,דלעפנעזָאר .א ר"ד ,םשדןב ןבואר .ר"ד ,ןייש

 סונאב ןעב רעלטסניק יד ,ןהכ בודיא ,יבכרה קחצי ,ןַאמדירפ היבוט ברה ,ןיקסעּפ .א ,רעלייוו

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא גרעבנייטש יאמש ,ןומימ תור ,ןרעב ַאנימ ןוא

 רָאי-םכילע-םולש סָאד ןוא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד
 עניטנעגרַא ןיא

 ךופ גנורעייפ יד ןעוועג זיא ןבעל-הליהק רעזדנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד עטסערג יד ןופ ענייא

 .ןעגנורעייפ עכיײרלָאצ ןוא עזעידנַארג ענייז טימ זיולב טשינ ,עניטנעגרַא ןיא רָאי-םכילע-םולש

 טולָאסבַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ רעתמא ןַא ןופ טסעמרַאפ ןסיורג ןטימ רָאנ

 -םולש סָאד .הביבס רעשידַיי-ןייר רעד ןופ לובג ןגנע םעד ןופ סױרַא זיא ןוא ,בושי ןצנַאג םעד

 גנוטַארַאב רעטשרע רעד ףיוא 1959 רַאונַאי ןט8 םעד ןביוהעגנָא שיטקַאפ ךיז טָאה רָאי-םכילע

 דיא ןוא ,טעטימָאק-םכילע-םולש ןכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ םעד ןפַאש םייב ,הליהק רעד ןיא

 טעטילַאּפיצינומ רעסערייא-סָאנעוב יד ןעוו ,1960 ץרַאמ ןט2 םעד טקנוּפכױה ןייז וצ ןעגנַאגרעד

 'סָאד) ןעמָאנ ןייז ףיוא רעטנעצ-טָאטש ןיא רעווקס ַא ןפורנָא ןטימ ןעמכילע-םולש טרעַאב טָאה

 -ינומ יד טָאה גָאט ןקיזָאד ןיא .(יַאיַאד" רעד ןופ ןעגנוָימַאב יד קנַאד ַא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא

 ררעווקס ןפיוא זיא ןעהעש-טכַאנרַאפ יד ןיא ןוא עיצידיוא עלעיצעּפס ַא ןבעגעג ָאידַאר עלַאּפיצ

 -עגפיוא עינָאמערעצ רעקיטרַאסיורג ַא טימ ,עשזַאװַאל ןוא ןָאקסַאג ,ַאבָאדרָאק ןסַאג יד ןשיווצ

 --- 366-60 טערקעד ,15,732 ץנַאנעדרָא ,"םכילע-םולש ַאטעלָאסַאלּפ , לװָאט רעד ןרָאװעג טקעד

 יעלערעּפ ןעגנוזעג טָאה'ס ןוא ןַאמלַאש .ל יּפָארּפ ןטָארטעגסױרַא זיא ָאידַאר רעד ףיוא ,0

 *ה "ַאיַאד, רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד טנפערעד טָאה רעווקס ןפיוא עינָאמערעצ יד .רעטכעש
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 ר"ד רַאטערקעס-רוטלוק רעד ןטָארטעגסױרַא זיא טעטילַאּפיצינומ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .ןַאמרוש

 -עג טָאה ,ל"ז ןשבימ םהרבא ר"ד "ַאיַאד; רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא ַאקָאק ָאדנַאמרַא ָאדלַא

 .םכילע-םולש ןופ קנעדנָא ןקיטכיל ןיא בושי ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ טרָאװ סָאד טכַארב

 טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא ןפַאשעג ,טעטימָאק-םכילע-םולש רעד

 -סנַאשָאטָאב בקעי ,רעציזרָאפ (הליהק) גרעבלטימ .א ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ,הליהק רעד ןופ

 -עציוו רעטייווצ ,(ָאוַיי) יקצינטישז .ל ר"ד ;רעציזרָאפ-עציוו רעטשרע ,(ןייארַאפ-רעביירש) יק

 -ייווצ ,(ךוניחה-דעוו) דלָאג בייל ;רַאטערקעס ,(סערגנָאק-רוטלוק) שטיוװָאסַאנַאי קחצי ;רעציזרָאפ

 יקסװָאבַארג בקעי ,(ןייארַאפ-ןרָאיטקַא) רערוַאמ ףסוי :רעדילגטימ-םוידיזערּפ ;רַאטערקעס רעט

 -טלעוו:-שידַיי רַאפ טפַאשלעזעג) ןרָאה ףסוי ,(ָאשיוװצ) יקסנעווָאק הנוי ר"ד ,(עלוש-קילַאיב .נ .ח)

 .(סעלוש עכעל

 ,ילַארטסַא, לַאזרעטַאעט ןיא עיצקעל ןײז תעב רעלגירטש יכדרמ :לקניװ ןיא ןביוא

 ,לַאז ןיא םלוע רעד :ןטנוא

 -עגנייא ךיז טָאה סָאװ ,הליהק רעד ןופ טַארַאּפַא ןשינכעט ןטריזינַאגרָא טוג םעד קנַאד ַא

 תואצוה עלעיסנַאניפ יד ןקעד ןכרוד יו ,עטלעטשעגנָא ענייז ןופ טעברַא רעד ךרוד ייס טנַאּפש

 סולשנָא ןקידלַאב םעד ןעמוקַאב טעטימָאק רעטיירב רעקיזָאד רעד טָאה ,עיצקַא-סקלָאפ ַאזַא ןּופ

 -ָאירעּפ ,ןעגנוטייצ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ,ןטפַאשנַאמסדנַאל ,ןעײטרַאּפ ,סעיצוטיטסניא 45 ןופ

 -עוװַאב-סקלָאפ ַאזַא ןיא טײרּפשעגסיױא םעד ךָאנ ךיז ןוא סעלוש ןוא ןגַאלרַאפ ,סעבַאגסיוא עשיד

 עירעפירעּפ רעד ,סערייא-סָאנעוב ןופ ןעלקניוו עטסטייוו יד ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה סָאװ ,גנוג

 עטרעטיירבעגסיוא ייב טרפב ,בושי רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןעזעג ןטלעז זיא סע יוװ ,ץניװָארּפ ןוא

 .טשינ טוט רענייק ןוא לודג דובכב ןָא ךיז ןסילש עלַא ּוװ .ןטעטימָאק

 -רַאפ זיא סָאװ ,יקסרימ .א ךרוד טקיטרַאפעגסיוא ,דליב-םכילע-םולש עשירעלטסניק סָאד

 -יטסניא יד ןופ טנעוו יד גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ טרירָאקעד ,טעטימָאק ןכרוד ןרָאװעג טיירּפש
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 -םכילע-םולש רעד זַא םעד רַאפ טגרָאזעג טָאה ךוניחה-דעוו רעד .ןעמייה עטַאװירּפ ןוא סעיצוט

 ץרַאמ ןט2 םעד .רענטרעג-רעדניק ןוא סעלושלטימ ןוא -סקלָאפ יד ןיא קידנקריוװ ןייז לָאז רָאי

 -םולש טימ ןענישרעד ןעגנוטייצ-גָאט עגיה עדייב ןענייז -- גָאטסטרובעג סמכילע-םולש ןיא ---

 םענופ גנונעפערעד יד עטַאד רעקיזָאד רעד ןרָאװעג טעמדיוועג זיא סע ןוא סעגַאלפיוא םכילע

 ,הליהק רעד ןופ ןָאזעס-רוטלוק

 רעד ייב טעטימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה רָאי-םכילע-םולש םוצ טנוװָא-ריפניירַא םעד

 ,גנורימַאלקָארּפ יד טנפערעד טָאה גרעבלטימ םהרבַא .1959 ץרַאמ ןט2 םעד טריפעגכרוד הליהק

 בקעי ,רָאי-םכילע-םולש ןגעוו טעטימָאק ןופ עיצַארַאלקעד יד טנעיילעג טָאה שטיװָאסַאנַאי קחצי

 רתסא ,רערוַאמ ףסוי ,ןגַארטרָאּפ טימ ןטָארטעגסױרַא ןענייז יירעדנעש השמ ןוא יקסנַאשָאטָאב

 -עגפיוא ןענייז -- רענייו ןָאעל ןופ גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ טימ ,ַאקצינילק הקבר ןוא ןַאמשיילפ

 ,דיל ןוא טרָאװ טימ ןטָארט

 רעד ,?לַארטסַא; רעטַאעט םעד טליפעגנָא ןדִיי טנזיוט ייווצ בורק ןבָאה ,לירּפַא ןטס20 םעד

 -םולש ןופ השורי יד; גַארטרָאפ ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ןײטשטַאלג בקעי טסַאג-רוטלוק

 רעד רַאּכ עיצַאטסעפינַאמ עשיטנעטיוא ןַא ןוא גנוביוהרעד ןופ טנוװָא ןַא ןעוועג זיא סע ."םכילצ

 -עגסױרַא ןענייז סע .בושי רעזדנוא ןופ תודחַא רעקיטסייג רעד ןוא רוטלוק-סקלָאפ רעשידִיי

 -רַאפעד-ריטלוק ןופ רַאטערקעס רעד ,ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר רעד :רעטרעװ טימ ןטָארט

 -ריטלוק ןגעוו טרָאװ-גנוצַאשּפָא ןַא טימ שטיװָאסַאנַאי קחצי ןוא ,גרעבלטימ םהרבַא טנעמַאט

 ,ןײטשטַאלג בקעי טסַאג

 לַאז-הליהק ןיא סעיצקעל-קיטנוז יד ןעמוקעג ןענייז ןמז-רוטלוק ןופ גנַאפנָא ןקיזָאד ןכָאנ

 -מעטּפעס ןוא יַאמ ןשיװצ ןגָארטרָאפ-םכילע-םולש ענייז טימ (ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד זיב)

 ןסרוק-קיטנוז יד ףיוא ןגָארטרָאפ-םכילע-םולש יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ץרַאמ ןטס26 םעד .רעב

 -םכילע-םולש 26 לכה-ךס -- ןמז-רוטלוק ןופ ךשמב 21 עקידרעטייוו ןוא ןטנגעג סקעז יד ןיא

 -ונעג לײטנָא ןבָאה ןרָאטקעל עטסעב ערעזדנוא .(ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד ץוחַא) ןגָארטרָאפ

 רעד, ןגָארטרָא ענייז טָאה יקסנַאשָאטָאב בקעי .עזערּפמיא-רוטלוק רעקיזָאד רעד ןיא ןעמ

 טכַא ןיא ןוא לַאז-הליהק ןיא ןטלַאהעג "ןעמכילע-םולש ןגעוו; ןוא ?טכַאלעג טָאה סָאװ שטנעמ

  ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע ;ריפ --- יקסנַאשזָאר לאומש ;ףניפ -- ןיקרעמ השמ ר"ד :ןסרוק-טנגעג

 שדוח רעד; .ןעזיור ףסוי ןוא (שינַאּפש) וװעיַאסיא .ב ר"ד ,יקצינטישז ,ל ר"ד -- ערעדנַא ןשיװצ

 ןוא גנַאגנײרַא םייב טלַאטשעג םכילע-םולש רעד טימ טרירָאקעד ןעוועג זיא "ךוב ןשידַיי ןופ

 ַא, גָארטרָאפ-םכילע-םולש ןייז ןטלַאהעג טרָאד רעבָאטקָא ןטניינ םעד טָאה יקסנַאשָאטָאב בקעי

 לקיצ-עיצקעל ןופ ןעמַאר יד ןיא "לדנעמ-םחנמ ןוא רעקיכלימ רעד היבוט ןשיווצ ךיילגרַאפ

 טנדרָאעגנייא טעטימָאק-םכילע-םולש ןופ השקב רעד ףיוא טָאה הליהק יד .שדוח-רעכיב םענופ

 ,"רעקיכלימ רעד היבוט , ןופ גנוריפפיוא ןַא טימ געט-קיטנוז יד ןיא סעיצידיואדָאידַאר ריפ

 הנשוש ,ןַאמכַאט אנילוַאּפ ,לעירַא ַאלעב ןופ לייטנָא ןטימ ןוא רערּוַאמ ףסוי ןופ טריסישזער

 זיא סָאװ ,ןיוועל םייח ןוא סָאלק סקַאמ ,ןַאמרעדעל דיוד ,ןַאלּפַאק דיוד ,רערּוַאמ ףסוי ,דנַאז

 .ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר ןופ טרָאװ ַא טימ ןרָאװעג טנפערעד

 ןעגנורעייפ-םכילע-םולש ןרָאװעג טנדרָאעגניא תוליהקה-דעוו ןכרוד ןענייז ץניװָארּפ ןיא

 ןוא יקסנַאשזָאר לאומש ,יקסנַאשָאטָאב בקעי ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ גנוקילײטַאב-טּפיוה רעד טימ

 ןטָארטעגסױרַא ןענייז ןטקנוּפ טכַא ערעדנַא ןיא ;ןטקנוּפ עקיטכיוו טכַא ןיא ןיקרעמ השמ ר"ד

 -םכילע-םולש טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז ןטקנוּפ ףניפ ןיא ;םיובנענעט ךורב ןוא ןַאמרעביל ףסוי

 -גייא) ןטקנוּפ ףלע ןיא ןוא ;רעקנעד בקעי - רעלדניוו ַארָאד לרָאּפ-רעלטסניק סָאד ןגָארטרָאפ

 -ייז םעד ץוח .ןייטשנטכיל קחצי ןוא וועל בקעי ןטסיטרַא יד (ייוגַארַאּפ --- ןָאיסנוסַא ךעלסילש

 טימ ןעגנורעייפ-םכילע-םולש ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןטקנוּפ ערענעלק ןוא עסיורג ךס ַא ןיא ןענ

 ףטפערק עשירעלטסניק ןוא עלעוטוקעלעטניא עקיטרָא

 םעד ןענעפערעד ןכָאנ העש רָאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי-םכילע-םולש ןופ םויס רעד

 ןופ טרָאװ-לכה-ךס ןצרוק ַא טימ לַאז-הליהק ןיא (1960 ץרַאמ ןט2 םעד) רעווקס-םכילע-םולש
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 שטיװָאסַאנַאי קחצי רַאטערקעס רעד ;טעטימָאק-םכילע-םולש ןופ רעציזרָאפ ,גרעבלטימ םהרבא

 -םכילע-םולש ַא ןפַאש וצ ןזיוװַאב טָאה טעטימָאק רעד, טגָאזעג עדער-טכירַאב ןייז ןיא טָאה

 הליהק יד .טקילײטַאב וויטקַא ןוא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ןטפַאשלעזעג טרעדנוה רעביא .גנוגעווַאב

 ךָאנ ןוא ןטקנוּפ 40 ןיא סעיצקעל -- תוליהקה-דעוו רעד ,סעיצקעל 26 טריפעגכרוד טָאה ןיילַא

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז סע .ןעגנורעייפ-םכילע-םולש טריפעגכרוד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא 0

 -םולש טליּפשעג ןבָאה רעבָאהביל ןוא ןרָאיטקַא ,סעיצידוא-ָאידַאר ,ןסרוקנָאק ,ןעגנולעטשסיוא

 ,"קרעוו-םכילע
 "לושיץרּפ .ל .יא ,"לוש-קילַאיב .נ .חש ןופ םידימלת ןטָארטעגסױרַא םעד ךָאנ ןענייז סע

 ןיינ ןרָאװעג טריװַארג זיא סָאװ ,טַאלּפ-םכילע-םולש ַא ."ןלוש-םכילע-םולש, ןוא רעטנעצ ןיא

 יד ןוא םיטש עקידעבעל ןייז ןרעה טזָאלעג טָאה ,רעביירש-סקלָאפ ןסיורג ןופ טיוט ןרַאפ םישדח

 .יירעדנעש השמ ןוא ווָאקרוט קרַאמ ןטלַאהעג ןבָאה רעטרעוו-סולש

 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,יזכרמה ךוניחה דעו ןופ ןעוטפיוא יד ןעוועג ןענייז קידװעעזנָא

 -םכילע-םולש ןופ סרוקנָאק-לוש ַא טנדרָאעגנייא טָאה ןוא ,ןלַאירעטַאמ עשיטקַאדיד לָאצ עסיורג

 סע ןוא סרעטקַאנײא טכַא טריפעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןלוש 16 ןופ לײטנָא ןטימ ןעגנולעטשרָאפ

 -םולש ןגעוו סעיציזָאּפמָאק ןופ סרוקנָאק-ָאידַאר ַא .סעימערּפ יירד ןרָאװעג טלייטעגסיוא ןענייז

 ןטרָאג-רעדניק ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא זיא רָאי-םכילע-םולש סָאד .קרעוו ענייז ןוא םכילע

 -ייא ייב רשפא טעװ סָאװ ,רעדניק ךעלעציּפ יד ייב קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא טזָאלעג ןוא

 ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןביילברַאפ ייז ןופ עקינ

 ָאשיװצ רעד הרוכב יד טמוק רָאי-םכילע-םולש ןופ ןטסעמרַאפ-לוש ערעסערג יד ןשיװצ

 -נעצ יד ;1959 ילוי ןט19 ןוא ןט11 ןשיװצ גנולעטשסיוא-םכילע-םולש רעזעידנַארג ריא טימ

 םכילע-םולש טעמדיוועג טָאה ןוא תוביסמ ייר עצנַאג ַא טנדרָאעגניײא טָאה לוש-קילַאיב עלַארט

 עלַא ץוח ַא טָאה רעטנעצ ןיא לושיץרּפ יד .גנולעטשרָאפ-רָאי-לוש ףוס םעד ןופ לייט ןסיורג ַא

 -ָאס, רעטַאעט ןיא ןגרָאמירפ-םכילע-םולש ןסיורג ַא טריפעגכרוד ןוויטַאיציניא-לוש עכעלרעניא

 -ירסַאק, טריפעגפיוא ןבָאה םידימלת-לוש-לטימ יד .1959 טסוגיױא ןטס29 םעד קיטנוז "ליעל

 ןענַארָאטסער רעקוועל

 "יירש רעד ;סעימעדַאקַא-םכילע-םולש עסיורג ייווצ טריפעגכרוד טָאה יַאקִיַארבעה, יד

 -ןָאק-רוטלוק רעד :עימעדַאקַא-םכילע-םולש ַא טנדרָאעגנייא טָאה גרעבמָאנ .ד .ה ןייארַאפ-רעב

 -דיוועג עניטנעגרַא ןיא ןלושבייהנָא ןוא ןלושלטימ רַאפ ןסרוקנָאק עכעלרעי ענייז טָאה סערג

 -רַא עטרימערּפ יד טימ טפעה ןלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא ןוא קיטַאמעט-םכילע-םולש רעד טעמ

 -עגנייא ןוא רָאי-םכילע-םולש םעד ןמז-רוטלוק ןצנַאג םעד טעמדיװעג טָאה ָאװַיי רעד .ןטעב

 רַאפ סרוקנָאק ַא טרימַאלקָארּפ טָאה ןוא גנולעטשסיוא-םכילע-םולש עטנכייצעגסיוא ןַא טנדרָא

 ןיא םכילע-םולש נ"א עבַאגסיױא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה ,סעמעט-םכילע-םולש ףיוא עכעלטנגוי

 -ָאטידיא עקיטכַאנרַאפ-תבש ןיינ ןוא סעזערּפמיא-םכילע-םולש ייווצ טנדרָאעגנייא טָאה ,דליב

 ,ןטירטפיוא עשירעלטסניק ןוא סעיצקעל-םכילע-םולש טימ סעיר

 -נַארב ןוא ךַאפ ,עכעלטפַאשטריװדנַאל ,עלערוטלוק :םינימ עלַא ןופ סעיצוטיטסניא עשידִיי

 עקידנדער-שטייד ןוא רעירַאטיסרעוװינוא ,ןעגנוריּפורג-ןעיורפ ןוא טנגוי ,ןטפַאשרעּפרעק-עשז

 .סעזערּפמיא-םכילע-םולש טנדרָאעגנייא ןבָאה ןדִיי

 ןָאזעס םעד ןביוהעגנָא טָאה "ערטימ , .לייט ןייז ןגָארטעגיײב טָאה רעטַאעט עשידִיי סָאד

 יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ ,רערּוַאמ ףסוי ישזער ,"טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , טימ

 "רעטַאעט סטכיל דוד; :ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ טימ "טנזיוט טרעדנוה ייווצ , ןוא

 "ַאעטרַאק ;?טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ תוישעמ , לקַאטקעּפס-םכילע-םולש םעד טריפעגפיוא טָאה

 סקַאמ ןופ ישזער ,"ןעייווצ ןיא קיצכעז ןוא סקעז ַא; ןוא "ןשטנעמ;, טימ טריטנעזערּפ ךיז טָאה

 -עיּפ יד טלעטשעג גנומענרעטנוא רעכעלרעי ןייז ףיוא טָאה ןיײארַאֿפ-ןרָאיטקַא רעד ;רענילרעב

 .סָאלק סקַאמ ןופ ישזער ,"דַיי ַא ןייז וצ רעווש. עֶס

 ןיא רָאי:םכילע-םולש ןגעוו עבַאגסיױא עלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה הליהק יד
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 -לטימ םהרבא ןופ טרָאװ:ריפניירַא ןוא שטיװָאסַאנָאא קחצי ןופ טריטקַאדער ,עניטנעגרַא

 .ןעגנורעייפ יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ןלַאירעטַאמ עקיטכיוו עלַא טימ ,גרעב

 1060 ןיא ןעייליבוי ןוא ןרַאסרעוװוינַא ,סעטַאד ערעדנַא יד ןוא רַאי-לצרעה סָאד

 ןבָאה סָאװ ,ןבעל ןשידִיי ןיא סעטַאד עשירָאטסיה ןוא ןרַאסרעוװינַא ,ןעייליבוי ןרעייפ סָאד
 -סיוא ןוא עטלַא יד ןופ ענייא זיא ,גנוטיידַאב עשירערעלקפיוא-רוטלוק ַא יװ עלַאנָאיצַאנ ַא ייס

 טריזַאב ץלַא .ןטייצ עטלַארוא יד טניז טייקיטסייג רעשידִיי רעד ןופ ןטנעמורטסניא עטווּורּפעג

 רשפא טלָאװ טעטיּוניטנָאק ןָא ,"םינב ושרי תובא ישעמ , ןופ ןורכיז-סקלָאפ ןפיוא זדנוא ייב ךיז

 772 יא יי

 .1962 רָאי ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב רעד ןופ לַאז םעניא קילב ַא

 ,רעבָא זיא הרצ יד .טעברַא-רוטלוק עלַאנָאיצַאנ-שידִיי עצנַאג רעזדנוא ןיז ןייק טַאהעג טשינ

 עכעלטלעוו .רעקיטייזנייא ןַא לָאמ טפָא ןעוועג ןורכיז-סקלָאפ רעד זיא ןטייצ עסיוועג ןיא סָאװ

 ַא ןופ ןזעװ ןייק טכַאמעג טשינ ןטלָאװ -- קירוצ רָאי גנילדנעצ רָאּפ עגרַאק ַא טימ -- ןדַיי

 ליפוצ טשינ ךיז ןטלָאװ ןטסישידִיי עפרַאש יװ טקנוּפ ,ל"ז בוט-םש-לעב לארשי ןופ ייליבוי

 רַאפ ןינע ןַא ןעוועג טלָאװ ווָאנבוד .קילַאיב .נ .ח ןופ עטַאד-טייצרָאי יד ןרעייפ ןגעוו טנָאמרעד

 .ןטסינויצ ענעכָארּפשעגסיױא רַאפ עטַאד ַא -- לצרעה ר"ד ןוא ןטסינויצ-טשינ

 -ללב רעד ןיא זַא ןרָאװעג טגָאזעג טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ גנַאפנָא ןיא זיא רעבירעד

 ַא רַאפ סָאװ; לביא רעד ןרָאװעג ןפַאשענּפָא זיא הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעקידלארשי

 רעד רַאפ קהבומ ןמיס רעטסעב רעד ןעוועג זיא 1960 רָאי סָאד ."רוטלוק ַאזַא רעגערט-רוטלוק
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 סעטַאד עשידַיי ןופ רַאדנעלַאק ןשירָאטסיה ןייז טימ ןיילַא לרוג רעד יװ טקנוּפ ,החנה רעקיזָאד:

 טלַאװעג ןוא ןויסנ ַא רַאפ הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד טלעטשעגקעװַא טלָאװ

 .ןעמַאזקע םעד ןטלַאהסיוא טעװ רע יצ ןעז

 -יטנעגרַא רעד .טרובעג סלצרעה ר"ד ןופ טייקירעיטרעדנוה יד ןלַאפעגסיױוא זיא 1960 ןיא

 ןוא שיטסינויצ ןוא טייהרעמ רעטולָאסבַא ןייז ןיא לַאנָאיצַאנ שידִיי זיא סָאװ ,בושי רעשידִיי רעג

 ןופ ןיז ןכעלמיטסקלָאפ ןיא ךיוא רָאנ ,ןשַיײטרַאּפ ןיא זיולב טשינ ,טמיטשעג קידלארשידָארּפ

 יד ."רָאיילצרעה; ַא טרימַאלקָארּפ רָאי-םכילע-םולש ןטימ 1959 ןיא יו טקנוּפ טָאה ,טרָאװ

 ןשוריפב םעד ןופ רעריפסיוא עקיטכיר יד ןעוועג ןענייז טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד ןוא הליהק

 ןוא שינַאּפש ןיא רושָארב עלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא רָאי ןקיזָאד ןיא טָאה ןוא ןוצר-סקלָאפ

 ןוא ןטַאד עשיפַארגָאיב ,עיפַארגָאיבָאטױא סלצרעה ןופ ןגוצסיוא עטסקיטכיוו יד טימ שיִדִיי

 ַא ןרָאװעג טקעדעגפיוא עינָאמערעצ רעלופקורדנייא ןַא טימ זיא רעבמעווָאנ ןט6 םעד .רעדליב

 "עד ןעוועג 1960 ןיא זיא ךוב ןשידַיי ןופ שדוח רעד .ןינב-הליהק ןופ עיָאפ ןיא טסויב-לצרעה

 טימ ןעמַאזוצ ,לעזַאב ןיא סערגנָאק ןשירָאטסיה םעד ףיוא טלַאטשעג-לצרעה רעד טימ טרירָאק

 םעד ייס ,טלעטשעגרָאפ שילָאבמיס טָאה גנורירָאקעד יד .םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ םינושאר יד

 תנידמ ןופ םוקפיוא ןטימ גנוכעלקריוורַאפ עשיטקַארּפ רעייז ייס ןוא עיידיא ןוא קנַאדעג-לצרעה

 ,לארשי

 גָארטרָאפ-לצרעה ַא טימ יַאמ ןט12 םעד ןרָאװעג טנפערעד זיא 1960 ןופ ןמז-רוטלוק רעד

 -עד-רוטלוק ןופ רַאטערקעס ,ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר ןופ ליײטנָא ןטימ ,יירעדנעש .מ ןופ

 טימ ;רעיײפ .ב ןופ טריפעגנָא רָאכ-"רימזה, ןופ טירטפיוא ןוא גרעבלטימ םהרבא טנעמַאטרַאּפ

 ,ןטנגעג יד ןיא ןוא הליהק ןיא ןמז-רוטלוק ןופ ךשמב לצרעה ר"ד ןגעוו ןטַארעפער עלעיצעּפס

 -ָאטָאב בקעי .רענדער עלַאקָאל עטסעב יד ןטָארטעגסױרַא ןענייז ,שדוח-רעכיב םעד תעב ןוא

 ןייז וצ לצרעה, ןוא (רענָאיזיװ ןוא רעלטסניק רעד לצרעה) "םילשורי ןוא ןיוו; טימ יקסנַאש

 ;?טנערוקנָאק ןייז ןוא רעייגרָאפ ןייז ,לצרעה ר"ד; :יקסנַאשזָאר .ש ;"גָאטנריױבעג ןקירָאיד 0

 ;(שינַאּפש) גרעבדלָאג קחצי ר"ד ;"ותדלוהל םינש האמ לצרה; :(תירבע ףיוא) ןבא-רה ר"ד

 קיטנוז ןייא ןיא ןענייז ילוי ןט15 םעד ."עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא ןעלצרעה ןופ טרָא סָאד;

 -קעל עגיה עטסעב יד ןופ לײטנָא ןטימ ןטנגעג יד ןיא ןגָארטרָאפ-לצרעה ןיינ ןרָאװעג ןטלַאהעג

 -ץג ןלַאנָאיצַאנ:שידַיי ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא רָאי-לצרעה סָאד .ןרָאט

 רעד זַא זײװַאב ַא ןוא ,בושי רעזדנוא ןופ ָאוװינ-רוטלוק םעד ןופ קורדסיוא ןַא ךיוא רָאנ ,קנַאד

 סָאװ ,ןשטנעמ עשידִיי ערעזדנוא ןופ ןרעדָא יד ןיא קרַאטש טריסלוּפ קפוד רעכעלטפַאשלעזעג

 ןיא ךיז ייב טרָאװ שידִיי ַא ןרעה וצ ןגרָאמירפ ןקידרעטניװ ןקידקיטנוז ַא ןיא ףיוא ךיז ןבייה

 .לַאז-הליהק ןיא רעטנעצ ןשידִיי ןיא וצ ןרָאפ רעדָא ,טנגעג

 -ָאייטרעדנוה סלצרעה ןופ ןכייצ ןרעטנוא טנפערעד ךיז טָאה ןמז-רוטלוק רעד יװ טקנוּפ

 "ינַא ןקירָאי-25 םוצ קנעדנָא ןטימ ןביוהעגנָא שדוח-רעכיב רעד ךיז טָאה ױזַא ,טרובעג ןקיר

 םעד ןופ גַארטרָאפ-קילַאיב ןטימ 1960 רעבמעטּפעס ןט15 םעד .הריטּפ סקילַאיב ךָאנ רַאסרעוו

 .לַאז-הליהק ןיא שדוח-רעכיב ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא ,עדַארג םייח טסַאג-רוטלוק

 רשפא טרעוו סָאװ ,גורפ ןועמש ןופ טייקירעיטרעדנוה יד ןלַאפעגסיוא זיא רָאי ןקיבלעז ןיא

 ןיא ןעוועג טשינ טלָאװ סָאד רעבָא ,טקרעמַאב טשינ תוצופת יד ןופ םיבושי עשידִיי ךס ַא ןיא

 -דנוא ןופ ּפיצנירּפ םעד ןגעק ןוא הליהק רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעקידלארשי-ללכ ןופ טסייג

 ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה רַאסרעווינַא רעקיזָאד רעד .ןורכיז-סקלָאפ ןשירָאטסיה רעז

 -רַאפ ןטימ לַאז-הליהק ןיא ןטָארטעגסױרַא יקסנַאשָאטָאב .י זיא רעבָאטקָא ןט2 םעד .ןמז-רוטלוק

 -קָא ןטפ םעד .(גורפ ןועמש ןגעוו תונורכיז ןוא ןעגנוצַאשּפָא) "סייוו רעיולב רענעי ןיא, גַארט

 טייקכעלנעזרעּפ יד, גַארטרָאפ ןטימ ןטָארטעגסױרַא (שינַאּפש) ענוװָאכוד ןָאעל ר"ד זיא רעבָאש

 רעבָאטקָא ןט11 םעד ןוא ,גָאטסטרובעג ןטס100 ןייז טימ תוכייש ןיא ,"ווָאנבוד ןועמש יפָארּפ ןופ

 ןטס100 ןייז וצ) רעקנעד ןוא גיהנמ רעד ,ָאלָאקָאס םוחנ, גַארטרָאפ ןטימ ,ווָאקרוט קרַאמ ---

 -רעכיב םעד ןופ ןטקַא-רוטלוק יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןוא ןעלקיצ עבלעז יד ןיא .(גָאטסטרובעג
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 -עוו רעד, :רעבמעטּפעס ןטס27 ןופ טַארעּפער סנייטשלקניפ םייח ןיירַא ךיוא טמוק 1960 שדוח
 -ירָאי-100 יירד -- (ץרּפ .ל .י ךָאנ טײצרָאי רעטס45) "ןסיוועג ןשידִיי ןוא ןכעלשטנעמ ןופ רעק
 -מוא ןוא סעכָאּפע עשידִיי עסיורג רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ןטייצרָאי ייווצ ןוא ןטייק
 ָךכַאמ ייז ןוא ,ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז ,ןורכיז-סקלָאפ ןשידִיי ןרַאפ ןטרעו ערַאבטײרטשַאב
 .שדוח-רעכיב ןופ סעזערּפמיא-רוטלוק ןצפופ לכה-ךס יד ןשיװצ ףניפ עצנַאג סיוא

 רעד טָאה ,בוט-םש-לעב לארשי 'ר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ רַאסרעוװינַא ןקירָאי-200 םעד

 רעפעש םעד יא קידנטכיײלַאב ,ךעלמיטסקלָאפ ןוא ךעלטלעוו ייס ,זעיגילער ייס טרעייפעג בושי

 ַא ןטלַאהעג טָאה טסוגױא ןט19 םעד .תודיסח סָאד ןוא בוט-םש-לעב םעד -- גנופַאש ןייז יו

 םעד ןיא טָאה ןעזיור ףסוי ."בוט-םש-לעב לארשי; :ט"דא קניפ בקעי 'ר ישארה ברה גַארטרָאפ

 - ,"בוט-םש-לעב לארשי 'ר; ?ןגַארטרָאפ ענייז טימ ןטנגעג יד ןיא ןטָארטעגסױרַא דָאירעּפ ןבלעז

 .ש: ןוא ,"קילַאיב לצרעהפ ,"ינולישה היחא יבר ןייז ןוא בוט-םש-לעב לארשי 'ר; ,"תודיסחע

 -גוה רעד ןגעוו ןטָארטעגסױרַא זיא ןייטשנרעב יכדרמ ."רעצ ןשידִיי ןופ רעטכיד רעד --- גורפ

 -נוזַאב ַא ןַארַאפ) ןמז-רוטלוק ןבלעז ןיא טרירוגיפ סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ טייקירעי-טרעד

 רעשידִיי רעד ןופ ןואג רעד --- ווָאנבוד, :טימ (ךוב ןקיזָאד ןיא טעברַא עלעיצעּפס ןוא ערעד

 ביקסנַאשָאטָאב בקעי ."רָאװ רערַאדנעגעל ןופ גנוגעװַאב יד --- תודיסח; ןוא ,?עיפָאסָאירָאטסיה

 -- תודיסח; ןוא ,(ווָאנבוד .ש ןופ גָאטסטרובעג ןטס100 םוצ) "טייקכעלקריוו ןוא עטכישעג4

 ןופ הריטּפ רעד ךָאנ רָאי 200; :יירעדנעש השמ ."בוט-םש-לעב ןופ הריטּפ רעד ךָאנ רָאי 0

 ."בוט-םש-לעב

 תהליהק רעד ןופ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד ךרוד בושי רעשידִיי רעגיה רעד טָאה ױזַא

 -ַאד עלַאנָאיצַאנ-שידִיי עקיטכיוו ןוא ןרַאסרעוװינַא ,ןעייליבוי ,ןטייקירעיטרעדנוה יד טרעייפעג
 -- 1960 --- רָאי ןייא טימ טנגעגַאב עלַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןימ ןטסקיטרַאנדיײשרַאפ םעד ןופ סעט

 ןופ געוו ןקיטכיר ןפיוא ןעייג ןדִיי רעניטנעגרַא זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא םעד ךרוד טלָאװ ןעמ יװ
 .ל .י ןוא בוט-םש-לעב ןטימ ןעמַאזוצ ןעמ ףרַאד געוו ןקיזָאד ןפיוא ןייג זַא ןוא לארשי-חצנ םעד

 גצנַאג ןטימ ,ווָאלָאקָאס םוחנ טימ ,גורפ .ש ןוא ווָאנבוד .ש טימ ,ןקילַאיב ןוא ןעלצרעה טימ ץרוּפ
 ,ןטייצ עלַא ןופ שזַאגַאב ןקיטסייג-שידיי

 "רימזה , רָאכ רעד ,ןסרוק-ך"נת ,סעידיסבוס-רעטַאעט

 ךיוא ןעק הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד ןופ טייקיטעט רעד ןוא ןובשח ןפיוא
 זיא םעד ןגעוו סולשַאב רעטשרע רעד .רעטַאעט ןשידִיי ןרַאפ סעידיסבוס יד ןרעוו טנכעררַאפ
 -יסבוס-רעטַאעט יד .1957 יַאמ ןטס20 ןופ גנוציז-סגנוטלַאװרַאפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 -עטשרָאפ עקינייא ןרָאװעג טציטשעג ןענייז טשרעוצ .קידהגרדהב ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סעיד
 ָגרָאװעג טרעטיירבעגסיוא זיא ןּפַאטע ענעדיישרַאפ ךָאנ .רַאוטרעּפער ןשירעלטסניק ןופ ןעגנול
 -לעזעג ןרַאפ יװ ,ןלענָאיסעּפָארּפ ןרַאפ ייס ,ןצנעוובוס עשיטַאמעטסיס ףיוא ףליה עקיזָאד יד
 צטצעל יד ןופ ךשמב .ןָאזעס ןופ ךשמב ףליה רעכעלשדוח ַא טימ ,רעטַאעט ןשידִיי ןכעלטפַאש
 -ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט ןגעוו ןרָאװעג טריטַאבעד ךיוא זיא ,ןעגנוציז עכעלטנפע טימ ןדָאירעּפ
 ןוא רעיוא ןכַאװ ַא טָאה סָאװ ,ןבעל-הליהק ןגיה ןופ ןטײקיטרַאנגיײא יד ןופ ענייא ךיוא זיא סָאד
 ךרשכ ַא זיב רעטַאעט שידִַיי ַא ןופ ,טיײקשידַיי טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא רַאפ גיוא ענעפָא
 ,ןַארָאטסער

 ןוא ,1958 יַאמ ןטס27 םעד ןרָאװעג טנפערעד ןענייז הליהק רעד ייב סעיצקעל-ך"נת יד
 וצ ןפוא רעקיטרַאנגייא ןַא זיא סָאד .ןמז-רוטלוק ןופ ךשמב ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ טריפעג ןרעוו
 ױװ --- ,טייצ רעקיטנייה רעד ןוא לָאמַא ןופ ןייש ןיא םיאיבנ יד ןגעוו ןסעומש -- ,ך"נת ןענרעל
 טכַאמ סָאװ ,טייקשידִיי רעלַארגעטניא רַאפ םישוח ענעפָא ענייז טימ ןעזיור ףסוי סע טוט סע
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 ּפָארט םעד טגייל רָאנ ,ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוטכיר עשידִיי ןוא ןדִיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק טשינ

 ךינת ןענרעל ןימ ַאזַא .ןלַאװק עשידִיי עלַא ןופ ןּפעש ןוא שידִיי ןבעלסיוא ךיז :רקיע םעד ףיוא

 -יצ ברה ןופ ןטייצ יד ןיא .בושי ןגיה רעזדנוא ןופ ןוא ןבעל-הליהק רעזדנוא ןופ טסייג ןיא זיא

 .הליהק רעד ןיא ארמג רועיש ַא ןענרעל וצ ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא (1957-58) ןייטשרעּפ

 יַאּפש ףיוא) טנגוי רעד רַאפ עטכישעג רעשידִַיי ןופ סרוק ַא טריפעג טרעוו רָאי רָאּפ עטצעל יד

 טרעייפעג טרעוו סע ןוא ,ןטנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ןוא -רוטלוק יד ןופ גנוקריווטימ רעד טימ ,(שינ

 .םיבוט-םימי עשידִיי עלַא

 ןופ גנופַאש יד זיא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ טסנידרַאפ רעדנוזַאב ַא

 .רָאטקעריד-רָאכ ַא ןופ טמַא ןפיוא סרוקנָאק ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא 1958 רַאורבעפ ןיא ."רימזה,

 ,1962 רָאי ןיא גנולעטשסיוא-רעכיב רעד ןופ לַאז ןיא גנַאגנײרַא רעד

 ןוא רעפעש רעד -- רעייפ דרַאנרעב 'ה טמַא ןקיזָאד ןרַאפ קיסַאּפ יװ ןרָאװעג ןענופעג זיא'ס

 .ןרַאי עגנַאל ןופ ךשמב ,ןיילַא סערייא-סָאנעוב ןיא ָאד זיולב טשינ ,ןרָאכ-סקלָאפ ןופ רעדנירג

 -נירג עטשרע יד ןופ ןשינעלגנַאר יד ךָאנ "רימזה, רָאכ-הליהק רעד זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא

 ןופ זבעל-רוטלוק םעד ןיא ןסקַאװעגנײרַא זיא ןוא רָאכ-סקלָאפ רעתמא ןַא ןרָאװעג ,ןרָאי-סגנוד

 ןוא טנגוי ןעִיצוצנײרַא ןזיװַאב טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא עשילַאקיזומ ַא יוװ ייס ,בושי רעזדנוא

 ערענעלק ןוא ערעסערג עלַא ףיוא הניגנ רעשידִיי ןופ רעגערט ַא יו ייס ןוא ,ענעסקַאוװרעד

 -"רימזה, רעד טָאה 1961 ןופ ןמז-רוטלוק ןיא .עניטנעגרַא ןשידִיי ןופ סעיצַאטסעפינַאמ-רוטלוק

 ,ןטירטסױרַא 21 ןענעכייצרַאפ וצ רָאכ
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 ןטינשסיוא-עסערּפ ןופ וויכרַא-הליהק רעד

 ,הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ ןעוטפיוא עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ רענייא

 טניז ןעניישרעד סָאװ ,ןעגנולמַאז עכעלרעי ענייז ןוא ןטינשסיוא-עסערּפ ןופ וויכרַא רעד זיא

 -סיוא ןרַאפ ןוא גנושרָאפ-עטכישעג רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ רעזייווגעוו עתמא ןענעז סָאד 5

 בושי רעזדנוא ןיא שינעעשעג רעטסדנימ רעד ןגעוו םיטרּפ ןוא ןטַאד עטסעיונעג יד ןעניפעג

 ,גָאט וצ טנייה

 "יירש םעד ,דיחי ַא ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא ןעמוקעגפיוא סע זיא ןכַאז עטוג ךס ַא יװ

 טול ,טריפעגנייא סע ןוא ,1953 ןיא טעברַא עקיזָאד יד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,רעגַאה ךורב רעב

 "וקעגפיוא זיא סָאװ ,םעטסיס רעטעק ןטריצילּפמָאק גונעג קיטייצכיילג ןוא ןטושּפ רעייז םעד

 -רָאפ ערעדנַא ןוא עקירעמַא-דרָאנ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא ןוא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמ

 -עסערּפ ןריציפיסַאלק ןופ םעטסיס ַא זיא סָאד .טלעוװ-ברעמ רעד ןופ רעדנעל ענעטירשעג

 ,ןעניפעגסיוא ףכית לעטש ןפיוא ןָאק ןעמ עכלעוו ,ןרעמונ ןוא סעירָאגעטַאק טיול ,ןטינשסיוא

 -סניא יד ןגעוו ץלַא ןעניפעגסיוא םורַא ױזַא ןָאק'מ .גָאלַאטַאק םעד ןיא גנונעכיײצּפָא רעד טיול

 רעייז ןגעוו ,תודירי ןוא תוילע ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא ערעייז ןגעוו ,םידיחי ןוא סעיצוטיט

 .ףוס ןזיב גנַאפנָא ןופ שממ ,טיוט ןוא ןבעל

 ךורב סָאװ ןינב-הליהק ןופ גנוליײטּפָא-רעמיצ ןייא ןיא טרירטנעצנָאק טעברַא ןַא זיא סָאד

 -טנַא ןבָאה ,רעטעברַאטימ עגנוי רָאּפ ַא ןוא יקסניגרעשטַאק ירעמ ןופ ףליה רעד טימ רעגַאה

 -עסערּפ ןוא ןבעל-הליהק ןשידִיי רעזדנוא ןופ סָאמ רעד טיול ,טרינָאיצקעפרעּפ ןוא טלקיוו

 -ידִיי רעטיירב רעד ןופ םענרַאפ ןיא ךיוא רָאנ ,בַאטשסַאמ-דנַאל ןלַאקָאל ןיא זיולב טשינ ,ןזעוו

 ןוא טריציפיסַאלק טרעװ םוטעמוא זדנוא ןגעוו ןבירשעג טרעװ סָאװ ץלַא ןוא ,טלעו רעש

 עשיפַארגָאילביב ,טלעו עשידַיי --- עניטנעגרַא :יװ ,ןעגנולײטּפָא עכלעזַא ןיא ןגיוצעגניירַא

 ןוא ןעגנולײטּפָא עקיטכיוו עכלעזַא ןײרַא ןעמוק רעטייו .לארשי -- עניטנעגרַא ןוא ןציטָאנ

 -יהקה דעו ,ןטנגעג ,סערייא-סָאנעוב -- םינינע-ללכ ;סערייא-סָאנעוב הליהק יװ ,סעירָאגעטַאק

 עגנוסירגַאב ןוא ןעגנורעַאב :עניטנעגרַא ןיא טסעג ;םינינע-רוטלוק ;ךוניח ;ץניװָארּפ ,תול

 .םינינע עזעיגילער ;ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ;הליהק רעד ןיא ןלַאװ ;תורכזא ןוא תוריטּפ

 ןופ ךוב-רָאי רעד םגה זַא ןזייװּוצנָא גונעג ןייז טעוו ויכרַא ןקיזָאד ןופ םענרַאפ ןגעוו

 יד רעבָא זיא ,גָאט-וצ-טנייה יװ ,ןעגנולײטּפָא ןוא סעירָאגעטַאק 14 עבלעז יד ןיוש טָאה ,6

 1958 ןיא ;ןטינשסיוא 6.746 טימ ןטייז 224 -- 1957 ןיא ;ןטינשסיוא 3.570 טימ 113 ןטייז לָאצ

 עטצעל יד .ןטינשסיוא 7.708 טימ ןטייז 241 -- 1959 ןיא ;ןטינשסיוא 9,142 טימ ןטייז 284 =-

 ןטייז 206 ןוא ןטינשסיוא 7.0234 טָאה 1961 ןופ גנולמַאז

 טעװ םעטסיס-עיצַאקיפיסַאלק ןטקעפרעּפ ןייז ןוא ויכרַא-עסערּפ ןקיזָאד םעד קנַאד ַא

 -סדנַאל ןטסנעלק םעד ןופ ;טייצ רעד ןופ גנַאג ןטימ ,ןרעוװ ןסעגרַאפ ןוא ןייג ןרָאלרַאפ טשינרָאג

 םענעדײשַאב םעד זיב ,גיהנמ םעד ןופ :עיצוטיטסניא רעטסקיטכיוװ רעד זיב ,ןייארַאפ טייל

 ףיוא טקורדעג ןעמוקעגסױרַא ןייז טשינ רָאנ לָאז סע סָאװ ןגעוו ,רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא -- ,ןקסצ

 -יינ טעװ סע סָאװ ,טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא טקעריד ןוא לענש ןרעוו ןענופעגסיוא טעוװ ,ריּפַאּפ

 רעשיטקַאפ רעד זיא רעכלעוו ,הליהק רעד ןופ וויכרַא-עסערּפ ןופ רעזייווגעוו ןטיול ,ןייז קיט

 .בושי ןגיה ןופ תונורכזה-רפס

 טנגוי-ךוניח-רוטלוק ןופ ןכייצ ןרעטנוא -- ןרָאי עקידרעטייוו יד

 -ופ קידלארשי-ללכ ןוא קידנקריוו ױזַא זיא סָאװ ,ענעסקַאװרעד רַאפ טעברַא-רוטלוק יד

 -עג ןָא דימת ןופ זיא ,הליהק רעד ןופ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןכרוד ןרָאװעג טלקיװעגרעדנַאנ

 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבָאה סָאװ ,גנוגנערטשנָא-ךוניח רעסיורג ַא טימ טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאג
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 ,םורַא ױזַא ןוא בושי ןופ ןבעל ןקיטסייג ןרַאפ טייקידנעווטיונ עלַאטיװ עטירד ַא טקורעגסױרַא
 .טנגוי ,ךוניח ,רוטלוק --- קעיירד רעד ןפַאשעג ךיז טָאה

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןעמענרַאפ ןביױהעגנָא טָאה הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 זייווכעלסיב ךיז טָאה סע ןוא ןעגנוציז-סגנוטלַאװרַאפ יד ןופ סעיסוקסיד יד ףיוא ץַאלּפ רעמ

 סָאד זַא ,םעד וצ טריפ סע ןוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןטימ טקַאטנָאק רעגנע ןַא טלעטשעגנייא

 -רעד וצ גנוגנערטשנָא רעמַאזניימעג רעד רַאּפ ,יזכרמה ךוניחה-דעוו םוצ ןייגרעד ךיוא לָאז לָאמ

 סעיצוטיטסניא-טנגוי ןוא םע-יתב יד םורַא ךיז טרירטנעצנָאק סָאװ ,רוד ןרעגנִיי םעד וצ ןייג

 .שידִיי ןבעלסיוא ךיז ןליוו ןוא

 ףרעלגירטש יכדרמ ןופ גנונעגעזעג רעד ייב טסעג ענעטעברַאפ ןוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 .טייקיטעט-הליהק רעזדנוא ןיא רָאי רָאּפ עטצעל יד ּפָא ךיז טליּפש ץנעדנעט עקיזָאד יד

 -הליהק ןיא שינַאּפש ףיוא עטכישעג רעשידִיי ןופ סרוק ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא 1961 ןיא

 -סָאנעוב סיורג ןופ עירעפירעּפ ןוא ןטנגעג יד ןיא טעברַא-טנגוי רעטיירב ַא טימ לעלַארַאּפ ,ןינב

 -רוטלוק רעד ןוא ךוב ןשידַיי ןופ שדוח רעד .ץניוװָארּפ ןיא תוליהקה-דעוו ןכרוד ןוא סערייא

 .טנגוי רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ןזייװּוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ןמז

 סָאװ ,ןטַאלּפ-קיזומ רַאפ גנוליײטּפָא ןַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ףיוקרַאפ-רעכיב ןטימ ןעמַאזוצ

 עקידרעירפ יד ןיא סָאװ ,םעד לָארט ,בייהנָא רענעגנולעג ַא רעייז ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 .ןבעגעגנייא טשינ "הרמיז, רעד טימ ווּורּפ רעכעלנע ןַא ךיז טָאה ןרָאי

 עיצַארטסיגער ַא טימ ,הליהק רעד ןופ תואמצעה-םוי הווצמ-רב םעד ןופ ןעגנורעייפ יד
 -הנידמ רעד ןופ רָאי ןוא שדוח ,גָאט ןבלעז ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ רעדניק יד ןופ
 -רעד רָאנ טשינ טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב-סקלָאפ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,גנודנירג
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 "הליהק ןוא קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידִיי ,לארשי וצ רעדניק יד ךרוד סעילימַאפ עשידִיי טרעטנענ

 רעד ןיא ייס ,גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןוא רוטלוק רעשידִיי רעד וצ ךיוא רָאנ ,ןבעל

 .ףיט רעד ןיא יוו טיירב

 עטעביז סָאד ןוא רָאי סקעז יד

 צטכישעג יד לכ-םדוק זיא קלָאפ ַא ןופ עטכישעג יד זַא ,החנה יד ןעמעננָא לָאז'מ ביוא

 ,םלועה-תומוא יד וצ ךוּפיהל .קלָאפ ןשידִיי ןפיוא לח רעדנוזַאב ץנַאג סע זיא ,רוטלוק ןייז ןופ

 -נורעבָארעד עלעירָאטירעט ןייק ןענעכייצרַאפ וצ תונורכזה רפס רעזדנוא ןיא טשינ רימ ןבָאה

 רעד ןעוו ,טייצ רעטצעל רָאג רעד זיב ,ןלַארענעג ןוא רעריפ-סגירק עסיורג ןופ ןעמענ ןייק ,ןעג

 ,טנַאה ןיא דרעװש יד ךיוא ןעמענ וצ ןעגנּוװצעגפױרַא שממ זדנוא טָאה לרוג רעכעלטכישעג

 טָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיוװצ םוקינוא רעד ,סנַאלעסקעירַאּפ רפסה-םע רעד ןעוועג רימ ןענעז

 זיא עיצידַארט-רוטלוק עקיזָאד יד .עירָאטירעט רעקיטסייג רעזיולב ַא ףיוא ןטלַאהעגפיוא ךיז

 ןדִיי רעניטנעגרַא ןוא ,לארשי-תנידמ ןופ ךיוא טציא ןוא ,לארשי םע ןופ דעו םלועל ןינק רעד

 ,זיוה-הליהק ןופ עיָאפ ןיא ,עירָאטירעט רעקיטסייג רעניילק רעייז טימ ןעמענרעביא ךיז ןגעמ

 ןרעװ ןכַאז עסיורג ;ןינב-הליהק ןופ לַאז םענעדיײשַאב וויטַאלער ןיא ןוא ,שדוח-רעכיב םייב

 תוכלמ ןיא לייוו ,ןעלּפמעט עקיטרַאסיורג ןוא רעצעלּפ עזעידנַארג ףיוא אקווד ןפַאשעג טשינ

 .ויטַאלער -- גנַאפמוא ןוא חטש רעד זיא ,טסייג ןופ

 ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,ןגָאז ךָאנ ןעמ ןָאק ,1961-1956 ןופ רָאי סקעז יד ןגעוו רימ ןדער

 -סיוא ךיז טָאה גנונַאּפש יד םגה ,בושי ןשידִיי ןגיה ןרַאפ ןרָאי עקַיור ןוא עלַאמרָאנ וויטַאלער

 יד טליפעג ןיוש רימ ןבָאה 1962 ןיא רעבָא ,סיורָאפ רדסכ ןעגנַאגעג ןוא קידהגרדהב טלקיוועג

 ,ןמז-רוטלוק םעד ןופ טקנוּפכױה עמַאס ןיא ןוא סיפ יד רעטנוא ּפעלק עשידרערעטנוא ערעווש

 ןכורבסיוא עשידַיי-יטנַא ןוא ףירגנָא ןשיזיפ ןופ ןעמַאלפ עטשרע יד טצעזעגסױרַא ךיוא ןבָאה

 קיטשרענָאד רעטמירַאב רעד יװ ,רעקינייו טשינ רשפא טָאה ,1962 ןופ ןמזירוטלוק רעד

 עסיורג .בושי רעזדנוא ןופ חוכ ןקיטסייג םעד ןזיװַאב ,טעטירַאדילָאס רעשידִיי ןופ קיטימכָאנ

 ןרָאּפ ,שיטילָאּפ יו ,שימָאנָאקע ייס ,טייצ רעטקירדעג ַא טימ עיצַאטסעפינַאמ-רוטלוק עשידִיי

 -טסעד ןופ .ןליפעגרָאפ ערעווש ןוא קינַאּפ טימ טרעיוהעג טָאה גנומיטש יד זַא טרפב ,טשינ ךיז

 "ויסנעטניא יד ןופ רענייא ןעוװועג ,ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ ,ןמז-רוטלוק רעטצעל רעד זיא ןגעוו

 ןטייווצ ןטימ טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןוא ,ףיט רעד ןיא יו ,טיירב רעד ןיא ייס ,עטס

 רע ןוא ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח םעד ייב טסַאג-רוטלוק רעד יװ ,רעלגירטש יכדרמ ןופ ךוזַאב

 טקיטעטשַאב טָאה ,1962 ןמזירוטלוק רעד .ןגַארטרָאפ ענייז ףיוא ןסַאמ עסיורג ןגיוצעגוצ טָאה

 רעד ןיא קלָאפ ןשידִיי ןופ חוכ רעטסערג רעד זיא ןיז-ילכ עקיטסייג סָאד זַא ,ללכ ןטלַא םעד

 ,טלעוו רעסיורג

 "סעב רעד ןייז ןענָאק ייז ןוא רעטרעוו יװ רעמ ןדער ייז ,תודע עטסעב יד ןענעז ןרעפיצ

 ןיא ןדִיי רעניטנעגרַא ןופ חוכ-דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג ןוא רעיודסיוא ןרַאפ רשוייץילמ רעט

 ךוא סעיציזָאּפ עטרעבָארעד יד ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא רָאנ טשינ ןענעז ,רָאי ןטסרעװש םעד

 ,ןטיירג ןופ ןבעל וצ ,גָאט ןצרַאװש ַא ןיא ךיז טריפ סע יװ ,ןעמוקנָא טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ

 שוכר ןקיטסייג םעד טרעכיײרַאב ןוא סיורָאפ טירש לקיטש ַא טכַאמעג וליפַא טָאה ןעמ רָאנ

 עקיטרָא יד טימ ןעגנוטַארַאב יד ןופ ךמס ןפיוא זיא ןמז-רוטלוק ןטצעל ןיא .בושי רעזדנוא ןופ

 + *עגנײרַא ןענעז סע ןוא ,ןסרוק-טנגעג יד ןופ םעטסיס רעד ןרָאװעג טרינָאיצקעפרעּפ ,םינקסע

 ןטקנוּפ עכנַאמ ןיא ןענעז ,סנגרָאמירפ טָאטשנָא ןהעש יד ןיא ןעגנורעדנע ןרָאװעג טכַארב

 -טיונ יד טול ,ןטנװָא ןוא ןטכַאנרַאפ קיטנוז ,ןטפנוקנעמַאזוצ תבש-יאצומ ןרָאװעג טריפעגנייא

 םינינמ רָאֹּפ ַא זױלב טימ סיוא ןרָאװעג זיא סע ןוא בושי ןוא טנגעג רעדעי ןופ ןטייקידנעוו

 תודע .ןעמַארגָארּפ -רוטלוק ןוא קיטַאמעט רעד טימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא עבלעז סָאד ;רערעהוצ
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 םגה ,רָאי ןקירָאפ םעד רעביא ןגייטש סָאװ ,1962 ןיא ףיוקרַאפ-רעכיב ןופ ןרעפיצ יד ןענעז
 ןופ זיא סָאװ ,הדירי רעשימָאנָאקע רעקידארומ ַא ףיוא ןָא ןזייוו ,ץַאלּפ ןפיוא ןעגנוגנידַאב יד
 .עיסערּפעד רעקיטסייג ןופ רעדורב-גניליווצ ַא ןָא דימת

 ;1962 ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז סע

 שינַאּפש ןיא רעכיב 2

 שידִיי ןיא רעכיב 6

 .תירבע ןיא םירפס 4

 ,קיזומ 1.266 ןוא סעזעּפ 2.596.914 ןופ ףערטַאב ןפיוא ,םירפס ןוא רעכיב 17.672 :לכה-ךס
 ,362.086 ןופ ףערטַאב ןפיוא

 זַא טייקרעכיז רעד טימ ,קילברעביא ןוא גנוצַאשּפָא ןופ טעברַא עקיזָאד יד ןסילש רימ
 -נעמוק יד זַא גנונעפָאה רעד טימ ןוא ןויסנ ןטסערג רעזדנוא ןופ רָאי סָאד ןעוועג זיא 2
 ןיא שינעטערעג יד ןדיינש ךיוא רָאנ ,ןעייזרַאפ רעטייוו ןענָאק רָאנ טשינ רימ ןלעוו ןרָאי עקיד
 תולעמה-ריש, רעד ןרָאװעג םיוקמ רוד רעזדנוא ןיא זיא סע יװ טקנוּפ ןוא ,תורוד עגנוי יד
 ךולה ;ורצקי הנירב העמדב םיערוזה, וצ ןייז הכוז ךיוא רימ ןלָאז ,"ןויצ תביש תא 'ה בושב
 ."ויתמלא אשנ הנירב אבי-אב ערזה-ךשמ אשנ הכבו ךלי

 טו }טי



 סטכער ףיוא סקניל ןופ

 ַאק .ח
 אנ

 עפערעד .1957 רָאי ןיא םינקסע-ךוניח ןופ סוניכ

 קלָאשט .ח ,ןייטשנרעב .י ,יקסנירבָאק .ב ,שטיװָאנ

 גירש השמ ,ןייטשלעקניפ .ח ,ןייטשנערָא .ז ,קיװָאנ ,ר רייד ,װָא

 ,רעפעפ .ח ,גרעבנייטשי

 .ךוניחה-דעו ןופ טנעדיזערּפ יקיװָאנ .ר רייד ןופ טרָאװ-סגנונ
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 רלאנ -.םיי-

 .ר2בֿבארענ רוה בושיוא

 .יזכרמה ךוניחה דעו םענופ טייקיטעט רָאי 5 ןופ טכירַאב םוצ ריפניירַא םעד ןביירש םייב

 זַא ,וצרעד טריפעג ןבָאה סָאװ ןשינעכוז ןוא ןשינעלגנַאר עלַא יד ןענָאטַאב לכ-םדוק ןעמ ףרַאד

 "וצ ךיז ןלָאז הליהק רעסערייא סָאנעוב רעד ייב ךוניחה דעװ ןטימ ישארה ךוניחה דעװ רעד

 טריפעגנָא ןלָאז עניטנעגרַא ןופ ןלוש עשידַיי עלַא ידכ ,טפַאשרעּפרעק ןייא ןיא ןסיגנעמַאז

 ןיא ןעמענ רימ ןעוו ,עבַאגפיוא עטכייל ןייק רָאג טשינ ןעוועג זיא סָאד .דסומ ןייא ןופ ןרעוו

 ךיוא אלימב ןוא רעטייוצ רעד זיב לוש ןייא ןופ םיקחרמ יד ,דנַאל םענופ סיירג יד טכַארטַאב

 ,םיבושי עטײרּפשעצ יד ןופ ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע ןוא עשיפַארגָאּפָאט ,עשיטַאמילק יד

 םענופ טנעצָארּפ ַא ןופ לייט-ךורב ַא לֵַאפ ןטסעב ןיא ,סיוא טכַאמ גנורעקלעפַאב עשידִיי סעמעוו

 רעד לוש יד זיא םיבושי לָאצ רעסיורג ַא ןיא זַא ,ןעקנעדעג ייברעד ףרַאד ןעמ .םורַא ןצנַאג

 שידִיי זיא רעטרע ךס ַא ןיא זַא ;תויתוא ענטַארדַאװק יד טצונַאב ןרעוו סע ּוװ ץַאלּפ רעקיצנייא

 רעדָא ,שידַיי ַא ןיא טנרעל סָאװ רעקיצניא רעד זיא דימלת רעד ןוא דמערפ ירמגל ןושל

 "נייא ןַא ,טָאטשטּפױה רעד ןופ ןלוש יד טימ ןעמַאזוצ ,ןלוש עלַא יד ןופ ןפַאש .רפס שַיערבַעה

 -רעטַאמ עשיטקַאדיד ןטיירגוצ ,ןטלַאטשנַא עלַא יד רַאפ םיכירדמ ןוא סרערעל ןדליבסיוא ,טייה

 ,תוליהק ןוא עיצַאזינַאגרָא-רערעל ,סעיצקעריד ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ יד טימ ןדנוברַאפ ןייז ,ןלַאי

 ןייק ןייז טשינ ךָאד לָאז יזכרמה ךוניחה דעװ רעד ןוא תוירחא עסיורג ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ

 יסעּפע ךָאנ ןוא סָאד קידנסיװ .ןינע רעטכייל ןייק טשינ ןעוועג זיא ,טפַאשרעּפרעק עמָאנָאטױא

 יד ,ןטײקכעלנײשרַאװ עלַא טול ,םיברה וניתונועב זיא לוש יד זַא ,עטסקיטכיוו סָאד רשפא

 .תונשקע ןופ עזָאד עסיורג ַא ןגָאמרַאפ תמאב ןעמ זומ ,ךשמה רעזדנוא רַאפ עיטנַארַאג עקיצנייא

 גנַאל ױזַא .לגנַארעג רעד ָאד זיא רקיע רעד לייוו ,ןבעגוצרעטנוא ךיז טשינ ,ןבעגוצכָאנ טשינ

 .ןריפסיוא רימ ןלעוװ ,תונובשח ןָא לגנַארעג םעד ןטלַאהנָא ןלעװ רימ

 ןיא םידימלת רעקינייױו ךס ןייק טַאהעג טשינ רימ ןבָאה -- 1957 -- קירוצ רָאי 5 טימ

 -רַאפ ַא ןופ לכה-ךס ַא ןעִיצרעטנוא טשינ רימ ןענעק ,טעברַא רָאי 5 ךָאנ .טציא יו ןלוש יד

 ךופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה רימ ,ענדָאמ רעבָא .לוש-גנַאפנָא רעד ןיא םידימלת לָאצ עטרעסערג

 .ןשטנעמ עטנעגילעטניא עגנִיי לָאצ ערעסערג ַא :יטקַא ןרעדנַא ןַא ןענעכייצרַאפ וצ רָאי 5 יד

 -ישי ךיוא יו השרדמ ,ןרַאנימעס ,םינוכית ערעזדנוא סיוא ןליפ סָאװ ,וברי ןכ ,1.500 רעבירַא

 +ץנעגילעטניא עגנִיי ַא ןגָאמרַאפ רימ .סרערעל יוװ ךיוא רָאנ ,םידימלת סלַא רָאנ טשינ ,תוּב

 -ייא .ןשיט יד ןיײלַא ןטיירג ייז רָאנ ,ןשיט עטיירג וצ רעמ טשינ טמוק סָאװ ,עקיטכיוו ַא רעייז

 -וצ טשינ זדנוא טימ ןיוש זיא סָאװ ,טנגוי ַא ןבָאה רימ ,סעבַאגסיוא ענעגייא ,םינודעומ ענעג

 'ןכרוד לארשי ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד .זדנוא טימ ךיז טגירק ןוא טגנַאלרַאפ ,טרעדָאּפ ןוא ןדירפ

 עקיזָאד יד ןופ גנורימרָאפסיױא רעד ןיא ןצַאשוצּפָא טשינ זיא דלוג ןוכמ ןוא גרבנירג ןוכמ

 .סרערעל ןוא ןטנעגילעטניא עגנוי

 'ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז טעװ ןוא ןעק סָאװ ,ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס ַא טציא ןגָאמרַאפ רימ

 סָאװ ,(ליווסעזָאמ) השמ-תירק לעפמ רעד .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-םורד ןפיוא םוקינוא ןַא

 "כיוו יד ןופ םענייא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןכיג ןיא רעכיז ןעק ,קידנעלקַאװ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 'םיבושי ערעזדנוא רַאפ םיכירדמ ןוא סרערעל ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ ןטלַאטשנַא עטסקיט

 ךוא טעדליבעגסױא ,טנגוי רעזדנוא ףיוא טייז ןייא ןופ ןקוק רימ ןעוו .ץניוװָארּפ רעד ףיוא

 ךענייז ייז ןעגנוגנידַאב עכלעוו ןיא ןעניז ןיא ןבָאה רימ ןוא ןטלַאטשנַא ערעזדנוא ןיא ןגיוצרעד
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 ןוא סיזירק םענײמעגלַא םעד טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ ןעוװ ;(ןָארעּפ ימיב) ןסקַאװעגסױא

 ןיא זַא ,ןייז הדומ ןעמ זומ ,ךרוד טכַאמ ןוא טכַאמעגכרוד טָאה דנַאל רעזדנוא סָאװ עיכרַאנַא
 עקידנגונעג ַא תושר רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ .טכיירגרעד קיצניװ טשינ רימ ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד

 ןענרעל ןרָאפ וצ תוחוכ עלַא טימ ךיז טסייר סָאװ ,ןענרעל וצ טיירג זיא סָאװ ןשטנעמ עגנַיי לָאצ
 וצ ייז זדנוא רַאפ רָאנ טביילב .וב רפחל םודרק ַא יירערעל ןופ ןכַאמ ליוו ןוא לארשי ןייק

 .ןכיירגרעד וצ סָאד ןכעלגעמרעד וצ ייז ,ןפלעה

 .רזש ןמלז ןופ לײטנָא ןטימ סערגנָאק-ךוניח ןופ גנונעפערעד

 טָאטש רעד ןיא .ןלוש יד ןיא םידימלת לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ ןזיוװַאב טשינ ןבָאה רימ

 ,ןלוש לָאצ עסיורג ַא ןגָאמרַאפ רימ ןוא ןרעמיצ-סַאלק עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז סערייא-סָאנעוב

 ַא ןגָאמרַאפ רימ .םידימלת לָאצ עניילק ַא ןוא תותכ לָאצ עסיורג ַא ,לָאצ עסיורג ַא וצ רשפא

 ,10 רעסיוא ,ןלוש ןפורנָא וצ ייז ןליוו ןטוג ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ עכלעוו ייב ,ןלוש לָאצ עסיורג וצ

 ןייז טשינ רענטרעגרעדניק ןענעק אלימב .טריזינַאגרָא טוג גונעג טשינ ןלוש ערעזדנוא ןענייז

 ןיא ןעגנערברַאפ ןוא לוש רעד ןופ ןַאמלוּפ םעד ןגָאיכָאנ ןפרַאד רעדניק ךעלעציּפ יד .רעסעב

 טלָאװ ןעמ לפיוו טשינ ןוא ,ייז טביולרעד ןַאמלוּפ רעד סָאװ ןהעש לָאצ יד זיולב ןטרָאגרעדניק

 סָאװ לָאמ סעדעי לייוו ,ןלוש לָאצ יד ןריצודער ןעגנולעג טשינ רעבָא זדנוא זיא'ס .טפרַאדעג

 ,ןצנַאג ַא רעטנעצ ַא טרעיינ ,ןכַאמוצ ןעמ ףרַאד לוש ןייק טשינ זַא ,ךיז טמוקַאב ייברעד טלַאה סצ

 -נוא ןריזינַאגרָאער ןופ טיבעג םעד ףיוא .לוש רעד טימ זיולב טמעטָא ןוא קיגנעהּפָא זיא סָאוז

 .טכיירגרעד סָאװ-קינייװ לייוורעד רימ ןבָאה ,ןזעוו-לוש רעזד

 יז זַא ןטלַאטשנַא עלַא ייב ןייזטסּוװַאב םעד ןפַאש זיא ,ןעגנולעג ָאי זיא זדנוא סָאװ

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עמַאזניימעג ַא ָאד זיא'ס זַא ,יזכרמה ךוניחה דעװ ןטימ ןדנוברַאפ ןענייז
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 טייג סָאװ "דחא; ןופ ליפעג רעד-טָא .בושי ןצנַאג םעד יבגל טרעיינ ,לוש רעד יבגל רָאנ טשינ

 ךיא ,ַאקָאר-לַארענעג ןופ םיקחרמ יד ןיא לוש רעטסנפרָאװרַאפ רעד ןיא ינשה טוח ַא יװ ךרוד

 -רעדניק ןטסנעלק םעד ןופ .סערייא-סָאנעוב ןופ לוש רעטסערג רעד זיב ,עניטנעגרַא ןופ םורר

 ךרָאטקַאפ-סגנויצרעד עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא זיא ,גרבנירג ןוכמ ןוא השרדמ רעד זיב ןטרָאג

 םָאװ עלַארטנעצ ַא טימ ןדנוברַאפ ןענייז רימ .ןײלַא טשינ ןענייז רימ .ךשמה רעזדנוא רַאפ

 טימ טקעריד ןדנוברַאפ זיא ,עלַארטנעצ עקיזָאד יד ,יז ןוא בושי ןצנַאג םעד םורַא טמענ

 ךקידרעטייוו ַא ןכב ןבָאה רימ .הלועפ ףותיש ַא ָאד זיא'ס ,םידימלת עריא ןיהַא טקיש ,לארשי

 -סָאנעוב טָאטש רעד ןיא וליפַא טשינ ,בושי םעניילק םעד ןיא טשינ ךיז טקידנע רע .גנַאג

 רךרעכעה וליפַא ןוא תילכת ַא ןופ ןדער ןענעק רימ .טנָאזירָאה ןרעטיירב ַא ןבָאה רימ .סערייא

 לָאצ רערעסערג ַא ןופ ץנעטסיזקע-םצע יד .לוש-קלָאפ ַא ןופ רערעל ַא ןגעוו זיולב יוִי ליצ

 'טייקכעלגעמ ַא טיג ,ַא'א םירגוב רַאפ ןסרוק-טנװָא ,תובישי ,השרדמ ,ןרַאנימעס ,ןלושלטימ

 ,1961 רָאי ,רזש ןמלז ףיוא ןעמענ ךוניחה-דעװ רעד ןוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 -רעד רע :רעטייוו ךָאנ טייג געוװ רעזדנוא .שטנעמ ןטנעגילעטניא ןשידִיי ןרַאפ ,ךיז רַאפ ןוא ןַא

 -על רָאי סקיטנייה ןקיש וצ ווּורּפ רעטצעל רעזדנוא .םילשורי ןופ טעטיזרעווינוא ןזיב טייג

 -נוא ןופ 2 ןקיש וצ ווּורּפ רעזדנוא ;ייוצ רעדָא רָאי ַא תוחּפה לכל ןופ קיטקַארּפ ַא טימ סרער

 -רעווינוא-םילשורי רעד ןיא ןרידוטש וצ ןטכיזסיא םעד טימ ןטנעירוטיבַא עטסעב ערעזד

 'טנעמירעּפסקע ןַא זיא ,טלַאטשנַא ערעזדנוא רַאפ תוחוכ עגנַיי ןדליבוצסיוא ידכב .טעטיז

 -ערעדנַא רַאפ לומיטס ַא רַאפ ןעניד ךיוא ןעק ןוא ,ןעגנונעפָאה עסיורג ןגייל רימ ןכלעוו ףיוא

 -עג ןבָאה רימ .םינקסע סיוא זדנוא ןלעפ סע ;טגרָאזַאב קידלַאװעג ןעוועג ןענייז רימ

 ףףיוא רימ ןבָאה סָאװ .םורַא םענופ טלײטעגּפָא ןטפול רעד ןיא טגנעה לוש רעזדנוא :טהגאד

 "-ןרעטלע ןיוש ןריטסיזקע ןלוש לָאצ רעסיוועג ַא ןיא סָאװ טקַאפ רעד ?טכיירגרעד טיבעג םעד

 רימ זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא זיא ,ןטעטימָאק טשינ ןוא ןבולק-ןרעטלע ןכיירטשרעטנוא רימ ,ןבולק

 לב בולק ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה םייה ןוא לוש .געוו ןקיטכיר ןפיוא ןעגנַאגעג ָאד ךיוא ןענייז
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 זיא לוש רעזדנוא .בייחמ זיא ןוא רענעגנולעג ַא ןעוועג זיא םע-תיב ןעמָאנ רעד .לוש רעד

 רעד .ענעסקַאװרעד ןוא טנגוי רַאפ בולק ,לוש ,ליש :זױה-סקלָאפ ַא רָאנ ,לוש ַא רָאנ טשינ

 ןעז טרעהעגפיוא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עגנִיי טכיש ַא טציא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ טקַאפ םצע

 ןהגאד וצ טָאטשנָא .קיטכיוו רָאג זיב זיא ,עיּפָארטנַאליפ ןופ ךַאז ַא יו לוש ןינע ןצנַאג םעד

 .םע-תיב םייב סָאװ בולק םעד ןיא גנובעלסיוא רענעגייא רעד רַאפ ייז ןגרָאז ,ערעדנַא רַאּפ

 .שרעדנַא ןעמ טיוב םייה ענעגייא ןַא .םינּפ רעדנַא ןַא ןלוש יד סנטצעל עקַאט ןעמוקַאב

 ַא ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ ןגרָאז ,רדס ןעגנערבניירַא ןבייהנָא רימ ןענעק טשרע טציא

 -רעמוז יד רַאפ רעיצרעד ןטוג ַא ןוא בולק ןרַאפ ךירדמ ןטוג ַא ,לוש רעד רַאפ רערעל ןטּוג

 -סניא ןיוש ָץקַאט רימ ןבָאה ױזַא .ןטעברַא וצ ןעמעוו טימ ןיוש ןבָאה רימ לייוו ,סעינָאלָאק

 רעליװסעזָאמ ףרַאפ לארשי ןופ טכַארבעג ךירדמ ןוא רערעל ןטוג ַא ,ןלושלטימ יד ןיא עיצקעּפ

 רעּפ ,סעינָאלָאק-רעמוז יד ןיא םיכירדמ יד רַאפ ןסרוק עלעיצעּפס ןוא עיצקעּפסניא ,רַאנימעט

 .1961 רָאי ןופ סערגנָאק ךוניח םעד ףיוא םינקסע ןוא רערעל

 -נירג ןוכמ ןיא ,לארשי ןייק סרערעל ןקיש רימ ןוא ,סרערעל רַאפ ןסרוק-תומלתשה עטנענַאמ

 ךוניחה דעו ןרַאפ להנמ ַא טכַארבעג ךיוא רימ ןבָאה םלוכ לעו ,ןטנעירוטיבַא טָאטשנָא ,גרב

 ןוא ןטנעמורטסניא עלַא טציא ןגָאמרַאפ רימ .רַאנימעס-רערעל םעד רַאפ להנמ ַא ןוא יזכרמה

 .ןזעוו-לוש רעזדנוא ןופ גנוריזינַאגרָא רערעסעב רעד רַאפ ןטייקכעלנעמ

 יד ןיא ךיוא טרעיינ ,לוש רעד םורַא רָאנ טשינ ןָאט סעּפע ןטערטוצ טציא ןענעק רימ

 רוד ןגנִיי ןופ גנויצרעד עלַאנָאיצַאנ זַא ,ןיוש ןעייטשרַאפ עלַא טעמכ סָאװ טוג זיא סע .ןדַארג

 ךַאז יד זיא סע רָאנ ,ללכ ַא סלַא בושי ןופ רָאנ טשינ בוח ןוא םעלבָארּפ-טּפיױה יד טנייק זיא

 ,םעלבָארּפ עלעודיווידניא ןַא יו ןעמענ סע זומ ןוא ףרַאד רעכלעוו דיחי ןדעי ןופ
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 רעטנעצ ןיא ךוניח ןופ םעלבָארּפ סָאד ןלעטשקעװַא ןעגנולעג זיא זדנוא םגה ,זיא תמא

 סָאװ ףיוא ,תוליהק ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעד ןופ ןגרָאז יד ןופ

 זיא ,ןזעוו-ךוניח רעד ןטעשזדויב-הליהק יד ןיא טמענרַאפ סע סָאװ עיציזָאּפ יד ןָא טזייוו סע

 ןרעטלע יד ןופ 1090 זיולב .קילעטשרעטניה טייוו ךָאנ רימ ןענייז ,דיחי םעד ךייש סָאװ רעבָא

 זַא ,רעכיז ןענייז רימ סָאװ םעדצָארט ,תואצוה יד ןקעד לָאז סע זַא ,דומיל-רכש גונעג ןלָאצ

 קינייו וצ ןבָאה רימ ,ןייז ןעק .ץרָאּפָארּפ רעטרעקרַאפ ַא ןיא זיא בצמ רעשימָאנָאקע רעייז

 םינקסע-לוש טימ זיולב טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג רימ ןענייז טציא זיב .טיבעג םעד ףיוא ןָאטעג

 ןרעטלע יד ןשיװצ טריפעג טעברַא-גנורעלקפיוא קיניײװ ןוא

 "סיטַאטס ַא ןופ ווּורּפ רעד ,זיא סָאד ןוא טיבעג םעד ףיוא טווּורּפעג ָאי רימ ןבָאה סעּפע

 -עגוצ ןופ ןלעפ בילוצ ןעגנולעג ןצנַאגניא טשינ זדנוא זיא רעכלעוו ,טנעמַאטרַאּפעד ןשיט

 -רַא ןיא ןזעוו-לוש ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה רימ .ןטנעמעלע עטסַאּפ

 ,רערעל ןופ ךיוא יו ,םידימלת יד ןופ ןעמענ עלַא ץַאלּפ ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ,עניטנעג

 -ָאס םעד ןגעװ ןענרעל סעּפע ןעגנולעג זדנוא זיא ױזַא .ןטלַאטשנַא-ןרעל ערעזדנוא עלַא ןופ

 ןדנּוװשרַאפ ןרעוװ סָאװ ןכַאפ ,עיצַאוטיס עשימָאנָאקע רעייז ,ןרעטלע יד ןופ דנַאטש ןלַאיצ

 -לע עגנַיי יד ןופ טייקירעהעגנָא ,רעקינייו ךיז ןרילימיסַא ןרעטלע עכלעוו ייב ןכַאפ ,זדנוא ייב

 ףיוא ,םעלבָארּפ-רקיע רעד ןוא שידִיי ןביירש ןוא ןענעייל ,ןדער ייז יצ .הליהק רעד וצ ןרעט

 םעד ןביירטרַאפ וצ חוכב ןענייז ןטלַאטשנַא יד וצ טייקירעהעגנָא רעד ןופ ןטסָאק יד לפיוו

 .רעייט וצ םיא רַאפ ןענייז ייז תמחמ ןשטנעמ ןגנוי

 "וּפָאּפ ױזַא יד ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןבָאה ןלָאז רימ טוג זיא'ס :ףוס עמַאס םוצ ףיוא ןוא

 רעטשרע רעד ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא סָאװ ,רעסַאװ ןּפָארט ןגעוו קיזיפ ןופ עיצקעל עטשרע ערעל

 רעסַאװ ןּפָארט רעד ."ןיאל שי; ןוא "ןיאמ שי, רעד ,קיזיפ ןוא תישארב שמוח ןשיוװצ טקילפנָאק

 ּפָארַא טלַאפ סע ןוא סנקלָאװ ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ,ןעלמיה יד ןיא ףױרַא טייג ,סיוא טפמעד

 ןעק םיא ןופ סָאװ עז רָאנ ,רעסַאװ ןּפָארט ַא .דרע עמַאמ רעזדנוא טרעּפכורפַאב סָאװ ןגער ַא

 ןענייז סָאװ ךעלרעדניק עשידִיי ןופ תומשנ טנזיוט טרעדנוה ףניפ ןָאילימ ַא ,ןכש לכמ ,ןרעוִו

 קירוצ ןלַאפעג ןענייז ייז יצ ,טשינ סייוו'כ .ןעלמיה יד ןיא ףױרַא ןוא ןעמַאלפ ןיא ןעגנַאגעגפיוא

 תובָא יד ייז ןבָאה ,ןטייקכיוה יד ןיא ,ּוווצעגרע זַא ,זיא רעכיז רעבַא .דרע רעניטנעגרַא ףיוא

 ,טנייה ןופ ןוא ןטכענ ןופ םישודק ןוא םירוביג ערעזדנוא עלַא ןופ טײלגַאב ,ןעוועג םינּפ לבקמ

 ונל ווצ םתומב יכ -- ןבעל :ןעועג רזוג זדנוא ףיוא ייז ןבָאה ןביוא ןופ ןוא ,ןטייצ עלַא ןופ

 ,םייחה תא

 ,ןובשח ןייק טשינ ןוא ןיד ןייק טשינ ;ןענעייל ןטכירַאב ערעזדנוא ריא טלָאז רָאנ ןוא ױזַא

 .ןבעל ןביילב לָאז רע ןרָאװעג טגָאזרַאפ זיא סע ןעמעוו בושי ַא ןופ לגנַארעג ַא ,לגנַארעג ַא רָאנ
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 יקסנירבָאק לרעב

 יד ךשמכ ןועוו-לוש רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא יד
 רָאי סקעז עטצעל

 (סעריײא-סָאנעוב ןיא טעברַא-לוש רעד ןופ טכירַאב רעשיטעטניס ַא)

 "-עדנע עקיטנעק טכַאמעגכרוד (1957-62) רָאי 5 עטצעל יד ךשמב טָאה ןזעוו-לוש רעזדנוא

 -רעד וצ טרעטשעג ןבָאה סָאװ תוביס יד ןרָאװעג טקיטייזַאב טייצ רעד ךשמב ןענייז פע .ןעגנור

 -סירקסיוא -ךעלטנירג ַא טימ ,דמעמ ןקיטציא רעייז וצ ןטלַאטשנַא-סגנוָיצרעד ערעזדנוא ןריפ

 .רוטקורטס רעשיטַאמַארגָארּפ ןוא רעשיגָאלָאעדיא ,רעטריזילַאט

 -ךוניח יד ןוא ללכב טפַאשלעזעג רעזדנוא טקַיורמואַאב סָאװ ןגרָאז-טּפיוה יד ןופ ענייא

 ןרָאלק ַא ןעמוקַאב ןלָאז רעדניק ערעזדנוא זַא ,ןָאט וצ סָאװ םעלבָארּפ סָאד זיא ,טרפב םיגיהנמ

 -סגנויצרעד ערעזדנוא ןיא ענעגיוצרעד יד זַא ,ןעמ טכַאמ יװ ;טײקשידִיי רעייז ןגעוו ןייזטסּוװַאב

 ?ןדַיי עטוג ןסקַאװסיוא ןלָאז ןטלַאטשנַא

 ךרוד ןפרַאד רימ :עבַאגפיוא עקיזיר ןוא עקיטכיוו ַא רעייז טלעטשעג ךָאד ךיז ןבָאה רימ

 עשידַיי סָאד זַא ,ןרעטש סָאװ ,ןעגנולכיורטש ענעי ןקיטייזַאב טעברַא-לוש רעטסקינייװעניא רעד

 ןוא ןברַאפ עלַא ץָארט ,ןבעװנײרַא ןענעק ךיז לָאז ,םענַאב ןטריצילּפמָאק-שיכיסּפ ןייז טימ ,דניק

 .ןבעל רעזדנוא ןופ בעוועג ןיא ,סולפנייא ןקידנסיורד ןופ ןסנַאוינ

 -נָאק וצ ךעלרעסיוא טגנערטשעגנָא ךיז ןוא ,סעלוש טיובעג ןרָאי ליפ ןופ ךשמב ןבָאה רימ

 .ןרילָארטנָאק וצ ייז ךעלרעניא ןוא ןרידילָאס

 -ַאב דניק ןרַאפ ןענעפע וצ ןעלטימ יד ןוא ןגעוו יד טכוזעג רימ ןבָאה עלוש רעד ךרוד

 -עגנָא ךיז טָאה עלוש יד .געוו-סנבעל ןקיטפנוקוצ ןייז ףיוא סולפנייא ןופ ןלַאנַאק עקידנטייד

 -וצ רעד ןיא לָאז סע ידכ ,דוסי ןשידִיי ןדילָאס ַא טימ רוד ןגנוי םעד ןרַאּפשוצרעטנוא טגנערטש

 -תושב סעיצַאריּפסַא עכעלנעזרעּפ ענייז ןדניברַאפ וצ טייקידנעווטיונ עשיכיסּפ ַא ןליפרעד טפנוק

 .רוביצ ןשידִיי ןטימ תופ

 םילכ ץלַא יד ללכב ןוא ,הביבס ,רעפסָאמטַא ןפַאש וצ ןעלטימ יד טכוזעג טָאה עלוש יד

 ןופ טייקכעלקריוו עשידִיי יד ךיז ןיא ןּפַאזנייא ןענעק ,ןסיוװ ןּפעש דניק סָאד לָאז ייז ךרוד סָאװ

 .טייצ רעזדנוא

 ךעלנייוועגרעסיוא ךיז ךוניחה-דעוו רעד ןוא הליהק יד טָאה רָאי ףניפ עטצעל יד ןופ ךשמב

 יד ןסולפנייאַאב וצ ןעגנוגנידַאב ןוא ןדנעטשמוא עקידנריטסיסקע יד ייב ידכ טגנערטשעגנָא

 עשידַיי סָאד עכלעוו ןיא ןלַאװק ןופ הגרדמ רעד וצ ןריפרעד וצ ייז ןוא ,סעיצוטיטסניא-ךוניח

 -סיײגַאב עלַאנָאיצַאנ ,קלָאפ םוצ טייקנדנובעגוצ עקידכשמה עשירָאטסיה ןּפעש ןענעק לָאז דניק

 ,המוא רענעגייא רעד ןיא ןביולג ןוא גנורעט

 ןצנַאג ןרַאפ טלַאטשנַא-ךוניח ןלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר זיא 1957 ןיא

 ַא ןדנירג וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב הליהק רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא זיא 12/9/57 םעד ןוא דנַאל
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 -נעמַאזוצ ןייז ןופ תודוסי יד ןרָאװעג טריטוקסיד ןַאד ןיוש ןענייז סע .ךוניחה-דעוו ןלַארטנעצ

 ,ןדָאטעמ-סטייקיטעט ןוא ןליצ ענייז ,לעטש

 טָאה ,ךוניחה-דעוו ןלַארטנעצ ןופ ץנעטסיסקע רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ןיוש

 זיא סעלוש ענעדיישרַאפ ןיא ןוא ;טעּפמיא רעיינ ַא טעברַא-סגנויצרעד רעד ןיא טליפרעד ךיז

 ןויטקעּפסרעּפ עקידנגָאזוצ ךס ַא .ןטנעמירעּפסקע עטגַאװעג וצ ןליוו רעד ןרָאװעג טרילומיטס

 .ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ ךעלגעמ ןענייז'ס זַא ,גנוגייצרעביא יד טשירפעגּפָא ןבָאה

 ףיוא טעשזדוב ןכעלרעי ריא ןופ םימוכס עסיורג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה הליהק יד

 -ךוניח רעד ףיוא ןבעגעגסיוא הליהק יד טָאה ןרָאי יד ךשמב .ךוניחה-דעוו ןרַאפ סעידיכבוס

 :טייקיטעט

 סעזעּפ 12,574,024,60 --= -- == חיה יח יז חי= זז ז= == 157
 א 15:720.681,90 -- =- זה = יה יה יז יד ד- 18
 , 21.421,00000 -- -- -- -= == ח- ז= == -- 19
 ,/ 35.200,84620 -- -- ז- יה יה == = יז ד- 160
 א, 30,89890000 -- -- -- ח-= == ח= ח-= ך-= ח= 161

 -ָאד ןרַאפ 60 90 ףיוא 48 92 ןופ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ עידיסבוס-הליהק יד זיא 1960 ןיא

 ,סעלוש-לטימ יד רַאפ 7090 ןוא ,סעלושקלָאפ ןוא רענטרעג-רעדניק יד ןופ לַאנָאסרעּפ-ןטנעצ

 .טעברַא רעד ןיא ןטַאטלוזער ערעסעב ןכיירגרעד וצ ידכב ץלַא סָאד ןוא

 -רַאפ ןבעל םענײמעגלַא ןופ םָארטש רעד זַא ,טשינ דוס ןייק רעמ ןיוש זיא סע םערָאװ

 ,זדנוא ןופ קעװַא םיא טסייר ןוא ןכעלטנגוי ןשידִיי םעד טערה-רצי

 ,עלַא טימ ךיילג ןייז ךעלריטַאנ ליוו רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא טנגוי עשידִיי רעזדנוא

 -ייא לולע רָאנ זיא ,ןדער ןרעטלע ערעייז עכלעוו ןגעוו טייקשידִיי יד זַא ,ייז ךיז טכַאד טפָא ןוא

 רעכעלרעגריב רעייז ןופ געוו ןפיוא גנורעטש ַא רָאנ טפַאש ןוא ןטייקכעלגעמ ערעייז ןּפמורשוצ

 .טייקכיילג

 רעד טימ ןרעוו טּפונקרַאפ םיטניא ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד יד ןיא רעדניק יד רעבירעד ןזומ

 -רָאפ עקירעהעג יד ןפַאש זומ עלוש יד .סעיזוליא יד טָא ןגעק זיא עכלעוו טעטילַאער רעשידִיי

 -ָאּפ רעייז ןצונוצסיוא ױזַא יו געוו םעד ןזייוו ייז ןוא שזיטסערּפ ןשידִיי רעייז רַאפ שינעדנעטש

 ,ללכ ןשידִיי ןיא ,הביבס רעשידִיי רעד ןיא טפַארק עלעיצנעט

 -טנגוי ןשידַיי ּפיט םעיינ םעד ןופ טעטילַאטנעמ רעד ןיא ןקילבניײירַא ףיט ןזומ רעִיצרעד יד

 ַא וצ טייקירעהעגנָא ןייז ןופ הכרעמ יד ייס ןוא ןיז םעד ייס ןפיירגַאב וצ םיא ןריפרעד ןוא ןכעל

 .עיציזָאּפ עשידִיי ענעגייא ןייז ןייטשרַאפ יונעג לָאז רֶע ידכ עּפורג-טעטירָאנימ

 טימ ןטרעװ עשידִיי ןעמענרעביא ןפוא ןקיטפַאהרעיױד ַא ףיוא ןענעק לָאז דניק סָאד ידכב

 יז ןוא חוכ-עיצַאטיװַארג ןרעדנוזַאב ַא ןציזַאב לוש עשידִיי יד זומ ,תונשקע ןוא ןביולג ,ןערב

 ,טעטילַאװק רעקיברַאפ ןוא רעכיוה ריא טימ ןענעכייצסיוא ךיז זומ

 ,רע טעװ ,טלַאהניא ןקידנריסערעטניארַאפ ַא ןוא ןיז ַא עלוש ןיא ןעניפעג דניק סָאד טעװ

 -רעד עטקעריד יד ןוא ,סולפנייא ריא רעטנוא ןביילב קידנעטש ףיוא ןיוש ,רעקידנלקַאװ-טשינ ַא

 יד טעזרעד רע עכלעוו ןיא טכיל עקידתושמשה-ןיב סָאד ןביירטרַאפ טעװ העּפשה עשירעיצ

 .קיטַאמעלבָארּפ עשידִיי
:: 8 * 

 -קורטס רעד ףיוא ןה ,גנוקריוו רעייז טײרּפשעגסיױא ןבָאה ךוניחה-דעוו רעד ןוא הליהק יד

 -רעד יד ףיוא ןה ןוא ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד ערעזדנוא ןופ םענרַאפ ןלענָאיצַאזינַאגרָא-לערוט

 -סגנויצרעד ערעזדנוא ןופ דנַאטשוצ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד .ןטּפעצנָאק עשיגָאגַאדעּפ-שירציצ

 .החגשה עטנענַאמרעּפ ַא טרעדָאפ ןטלַאטשנַא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 / א גש

 .(סקניל ןופ רעטירד רעד) רזש ןמלז רַאפ עמַאנּפיוא

 1961 רָאי) רזש ןמלז ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ סערגנַאק-ךוניח ןט6 ןופ סולש



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 וו רעמ רעבָא ,סעלוש יד תבוטל עיגרענע ןוא טייצ רעייז ןענעמדיוו רעוט-ללכ ערעזדנוא

 -ירעווש ןוא ןשינעלגנַאר עלַאקָאל סיואכרוד ערעייז ןיא ןָאטעגנײרַא זעיציבמַא ייז ןענייז טפָא
 ,ןטייק

 -עג ַא ןרעדָאפ סָאװ טעברַא רעקידנפיול רעד ןיא ןעמעלבָארּפ עקידתודוסי רעבָא ןַארַאפ

 טרעוו טפָא רעייז .רָאטקַאפ ןלַארטנעצ ַא ןופ טרילומיטס ןוא טריפעג ,גנוגנערטשנָא עמַאזניימ

 ,טריטנעירָאזעד ןוא טשימעצ גנוגנערטשנָא ןוא טעברַא עמַאזימ עקידתודיחיב יד

 סקעלּפמָאק ןצנַאג םעד ןעמונעגפיוא טייצ רעד ךשמב ןבָאה ךוניחה-דעוו רעד ןוא הליהק יד

 ,גנוזייל רעוויטיזָאּפ רעייז תבוטל ןייז וצ עיּפשמ טכוזעג ןוא ןגַארפ

 סָאװ תונשקע עקילייה יד ןוא םזילַאעדיא רעד זַא ,ןטכיזניה עלַא ןיא טקריװעג ןבָאה יז

 עיײנ וצ ןרעװ טריפעג ןוא טריטנעירָא ןלָאז ,םינקסע-לוש יד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ןגיל סע

 ךוא ןרָאװעג טרעסעברַאפ סםַאזגנַאל ןזעוו-לוש סָאד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .ןטסעמרַאפ עוויטיזָאּפ

 ןרָאװעג ןגיוצרעד סעלוש ערעזדנוא ןופ םידימלת לייט רעטסערג רעד זיא 1960 רָאי ןיא ןיוש

 .רעפסָאמטַא-לוש רעקירעהעג ַא ןיא

 ךרוד ןענייז ,רָאי ןקיזָאד םעד ןיא טריטסיסקע ןבָאה עכלעוו סעלוש-רַאטנעמעלע 55 יד

 :סעירָאגעטַאק ריפ ןיא ןעגנוכיירגרעד עשירעיצרעד ערעייז טיול ןרָאװעג טלייטרַאפ זדנוא

 םידימלת 3624 טימ סעלוש 9 -- -- -- -- עירָאגעטַאק עט1

 2 2039 א 7 17 טי א לי שעק ׁש ט / עט2

 2 082 קז / 16 טיי יי יי יי ריר // עט3

 4 295 2 7 13 ר א יב יש יו 2 עט4

 , 6240 י ך , 55 === == ה=- יי= יי= = = לכה-ךס

 ךריצלָאטש ןגעמ ייז ןוא ,טקנוּפכױה רעייז טכיירגרעד ןבָאה סעלוש עירָאגעטַאק עטשרע יד

 יד וצ ןרעו טנכעררַאפ ןענעק סעלוש עירָאגעטַאק עטייווצ יד ךיוא .ןעגנוכיירגרעד ערעייז טימ

 .סעיצקנופ עשירעיצרעד ערעייז לַאמרָאנ סיוא ןריפ עכלעוו ,סעיצוטיטסניא-סגנויצרעד עקיזָאד

 םשארב ,ןענייז ,סעירָאגעטַאק-לוש ייוצ עקיזָאד יד ןיא ענעגיוצרעד רעדניק 6863 יד

 -עעשעג עלעוטקַא ןוא עשירָאטסיה עשידִיי יד ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןָאטעגנײרַא םבורבו

 ,ןשינ

 ךעגנונעפָאה -הלואג יד ןיא טבעװעגניײרַא ןענייז ,עיגָאלָאריטרַאמ עשידַיי יד ןפיירגַאב ייז

 ןלַאװק ייז ןופ ןעמָארטש סע ןוא ,הנידמ עשידַיי יד הבחר-דיב רעטנוא ייז טגָארט סע עכלעוו

 ,.סעיצָאמע ןוא ןליפעג עלַאנָאיצַאנ ןופ

 .ערעייז ןרעטלע יד בטומל ריזחמ רָאג ןענייז סָאװ יד רעדניק יד ןענייז טפָא ץנַאג

 -ושכימ יד ןרעוו טנכעררַאפ ךיוא ןפרַאד ןטייקירעווש-רוטקורטס עלענָאיצַאזינַאגרָא יד וצ

 .ןרעטלע יד דצמ םיל

 ךיז טלדנַאװרַאפ רעכלעוו ,ורמוא ןַא ןופ ןבירטעג טרעוו ,ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,תמא

 ,דניק רעייז ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ דחּפ ַא ןיא טּפָא

 עגונב ,רעטכָאט רעדָא ןוז רעייז ןופ לרוג םעד רעביא טרעטיצ רעטומ רעדָא רעטָאפ רעדעי

 ,דָיי ַא יו טפנוקוצ רעד ןיא ךיז ןבעלסיוא רעייז

 -ַאװ ַא ןיא יו ,טלקימ-םוקמ ַא ןיא יו עלוש רעשידִיי ַא ןופ ריט רעד ןיא ןָא ןּפַאלק ייז

 -ַץפָאה ַא ,עלוש רעד ןיא ,ןרעטלע יד ,ןעעז זיי ןוא ןגרָאמ ןקידנקערש םעד רַאפ טסענ רעמער

 ,געווסיוא ןַא ןוא גנונ

 יז ןוא ,רעיודסיוא ןופ םעטָא רעד ןרעטלע יד טלעפ סע סָאװ ,רעבָא זיא קילגמוא סָאד

 ךטובירטַא יד ןרעדָאפ סע סָאװ סעצָארּפ ןעמַאזגנַאל םעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טשינ ןבָאה

 .עלוש רעד ןופ
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 .(1961) סערגנָאק-ךוניח ןט6 ןופ ן ַאגעלעד יד ד

 י ייטשלקניפ םייח
 1961 ר אי ןיא סערגנָאק-ךו ניח ן ו



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,עלוש רעד ןופ ןריטרעזעד ייז זַא ,םעד וצ ייז טריפרעד תוצרַאה-םע עשירעיצרעד רעייז

 .רעפסָאמטַא ריא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא םַאזגנַאל זיא סָאװ דניק רעייז טימ-ןּפעלש ןוא

 ןופ טפנוקוצ רעשיטסירעירַאק רעד רַאפ טהגאדרַאפ קרַאטש ןענייז עכלעוו ןרעטלע יד

 דימת ךיז ןלָאז םידומיל ענײמעגלַא יד ןרידוטש סָאװ רעדניק ערעייז זַא ןבערטש ,דניק רעייז

 ,ימ ןוא טייצ טרעדָאפ סָאד ןוא ןענעכייצסיוא

 טייצ קינייו וצ טביילב ,םידומיל עשידַיי רַאפ ךיוא טייצ קעװַא טיג ןעמ ביוא ,ןביילג ייז

 .םידומיל עניײמעגלַא יד רַאֿפ

 ןיא רעדניק עשידִיי יד ןעגנערבניירַא ןליוו סָאװ יד געוו ןיא ןעייטש םילושכימ עלַא יד טָא

 .ןעמוקוצייב גנורעטש יד טָא ױזַא יו ןגילק ךיז ןפרַאד רעִיצרעד יד .הרותה-להוא

 ערעזדנוא ןרָאװעג טלייטעגרעדנַאנופ 1960 רָאי ןיא ךָאנ ,ןרעױדַאב םוצ ,עקַאט ןענייז ױזַא

 ןיא :טסייה סָאד ,לקיצ ןטשרע םעד ןיא :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןדַארג יד טיול םידימלת 40

 םעניא ןוא םידימלת 5894 טנרעלעג ןבָאה ,ןטירד ןוא ןטייווצ ,ןרעכעה ןטשרע ,דַארג ןטשרע

 .םידימלת 1446 טנרעלעג ןבָאה -- דַארג ןטסקעז ןוא ןטפניפ ,ןטרעפ םעד ןיא ה"ד ,לקיצ ןטייווצ

 בוא ר עי עב כי עק = לקיצ רעקירעדינ
 שער א טא לקיצ רערעכעה

 ןריפרעד וצ ,ןכב ,זיא טעברַא-לוש רעקיטפנוקוצ ןוא רעקיטציא רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד

 ערעכעה יד זיב רוד ןגנוי םעד ךיז ןיא ןטלַאהרַאפ ןלָאז ייז זַא ,הגרדמ רעד וצ סעלוש ערעזדנוא
 -יּפש רעטייוו ןוא ןעמענפיוא ןענעק דניק סָאד טעװ םורַא ױזַא רָאנ לייוו ,טייהדניק ןייז ןופ ןרָאי

 .השורי-רוטלוק עשידִיי עקידתורוד יד ןענ

 ךוניחה-דעוו םעד ןוא הליהק יד טגרָאזַאב ןבָאה עכלעוו ןטקעּפסַא ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ

 .םעלבָארּפ-רערעל רעד ןעוועג ךיוא זיא

 ,טָאה בושי ןיא זדנוא ייב ןזעוו-לוש ןשידִיי םעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנוײטשטנַא רעד ןיא

 .רערעל רעשידִיי רעד ץַאלּפ ןקיטכיוו רָאג ַא ןעמונרַאפ ,ןרָאטקַאפ ערעדנַא ןשיווצ

 -טימ ןבָאה ,רעדנעל עשִיעּפָאריײא-חרזימ יד ןופ טרירגימע ןבָאה עכלעוו ,ייז ןופ עטשדע יד

 .םזילַאעדיא סָאמ עסיורג ַא ןוא שזַאגַאב ןקיטסייג ַא טכַארבעג

 ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןוא ןלַאװק עטלַא יד ןופ הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה ייז ןופ לייט ַא

 יד ןיא טירש עטשרע ערעייז טײלגַאב טָאה ןוגינ-ארמג רעד .טנעוװ-הבישי יד ןופ טקריװַאב

 .רעדנעל עיינ

 -עגנירַא ךיוא טָאה ,המחלימ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי גנילדנעצ ןטצעל םעד ןיא

 גנודליב-לושלטימ טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה רעכלעוו ,רערעל ּפיט רענרעדָאמ רעמ ַא טמָארטש

 ןענייז ןזעוו-לוש םעד ןופ רעיוב יד .רַאנימעס-רערעל ןשידִיי םענרעדָאמ ַא ןופ קנעב יד ףיוא

 -ץיטש רעלַארטנעצ רעד ןייז טעו טנעמעלע-רערעל רעוויטיזָאּפ רעקיזָאד רעד זַא ,רעכיז ןעוועג

 .טייצ רעגנַאל ַא ןופ ךשמב דניק עשידִַיי סָאד ןסולפנייאַאב טעװ סָאװ טקנוּפ

 -ַאב םוצ ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןקידנפיול םעד ןופ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םעד ןיא
 -עגּפָא שיטעמרעה ןענייז ןרעיוט-עיצַארגימיא יד .עּפָארײא ןיא ןברוח רעד טקורעגנָא ןרעיוד

 -סיוא טכַארבעג טָאה סָאװ םָארטש רעד ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ זיא םורַא ױזַא ןוא ןרָאװעג ןסָאלש

 ערַאבטכורפ ַא טריטנַארַאג ןעגנורַאפרעד ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,רערעל עשידַיי עטלושעג

 .טייקיטעט עשירעייצרעד

 בושי ןשידִיי םעד ןופ לייט רעוויטקַא רעד ךיז טָאה קיגַארט רעקיזָאד רעד ןופ ןייש ןיא

 ןזעוו-לוש ןשידִיי םעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנַאג ןקידרעטייוו םעד ןגעוו טכַארטרַאפ רעטיצ טימ

 .עניטנעגרַא ןיא
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 -לעוו ןטוטיטסניא עשיגָאגַאדעּפ ענעגייא ןדנירג וצ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר ןַאד זיא סע

 .סעלוש ערעזדנוא רַאפ רערעל ןטיירגוצ ןלָאז עכ

 ןכעלקריוװרַאפ וצ ןטָארטעגוצ טייקרעכיזמוא טימ ןענייז םינקסע ןוא רערעל עשידִיי יד

 -עד ךָאנ טָאה רעכלעוו בושי רעשידִיי רעד זַא ןקָארשעג ייברעד ךיז טָאה ןעמ ,קנַאדעג םעד

 טימ תלוכיב ןייז טשינ טעװ ,ןעמרָאפ-סנבעל ענייז טריזילַאטסירקעגסױא טַאהעג טשינ טלָאמ

 -ָאד ןוא ענעגוצרעדיָאד ןופ וויטקעלָאק-רערעל םעיינ ַא ןעמערופוצסיוא תוחוכ ענעגייא יד

 טייקיטעט עשירעיצרעד-שירענָאיּפ יד ןייז ךישממ ןענעק ןלעװ ייז יצ עגַארפ יד .עטלושעגסיוא

 .טלמוטעצ ןוא ןקָארשעג טָאה רערעל ןשיעּפָארײא םעד ןופ

 ידוע הי הא

 יסערייא סָאנעוב ,יילצרעה רייד, הנושארה הרות'-דומלת

 -סעב יד ןעוועג ןענייז הריצי רעיינ רעד ןופ רעריזילַאער יד זַא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע
 -וצ .םינקסע-ךוניח יד ףליה וצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,דנַאל ןיא ָאד תוחוכ עשירעיצרעד עט
 רעינ רעד ןיא טייקנבעגעגרעביא ןוא שפנ-תריסמ טימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז ייז ןבָאה ןעמַאז

 .טעברַא
 -עּפסקע רעיינ רעד טעװ יצ :ןצרַאה ןיא ורמוא ןַא טימ ןעגנַאגעגוצ ןענייז ייז ךיוא רעבָא

 רָאּפ ַא ןיא ךיז טָאה ןעגנוגנערטשנָא ןוא ןשינעלגנַאר קידנכַאמכרוד ?רענעגנולעג ַא ןייז טנעמיר
 .עטסיזמוא ןעוועג ןענייז תוקיפס יד זַא ןזיװעגסױרַא םורַא רָאי

 עשידִיי רעגנילדנעצ ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה טלַאטשנַא-ןרעל רעשיגָאגַאדעּפ רעיינ רעד
 ןַא ןעמוקַאב וצ טכוזעג ןבָאה ןוא ורמוא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןבירטעג ןענייז עכלעוו עכעלטנגוי

 .ןבעל שידַיי רעייז רַאפ הזיחַא
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 עשידִיי ענעריובעג יהדָאד ןסעזעג ןענייז טנװָא ןיא טעּפש זיב ןעהעש-ןגרָאמירפ יד ןופ

 ןרַאװעג טבעלעגפיוא ייז רַאפ ןענייז סע .תורוקמ עשידִיי ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא עכעלטנגוי

 ןוא הדגַא ךרוד -- ןטּפעצנָאק עשידומלת ,עיזיו עשיכנת ,ןטלַאטשעג עכעלטכישעג עשידִיי

 רעשידַיי רעיינ רעד וצ גנובערטש יד -- ןעמעלַא רעביא ןוא ןטרעוװ עלענָאיצידַארט ,הנשמ

 ,הלואג

 -נַא-סגנויצרעד ערעדנַא טגערעגנָא ךיוא טָאה טנעמירעּפסקע רענעגנולעג רעקיזָאד רעד

 רַאפ סעלוש-לטימ ןפַאשעג ןבָאה ייז ןוא העּפשה רעשירעיצרעד רעייז ןרעטיירבוצסיוא ןטלַאטש
 .םידומיל עשידִיי ערעייז ןצעזוצרָאפ גנַאלרַאפ םעד טקירדעגסיוא ןבָאה עכלעוו םידימלת ערדעייז

 ,סָארעדַאטַאמ ןיא לוש-םכילע םולש רעד ןופ טנָארפ רעד

 ךשמב ןבָאה סָאװ ןטנעגילעטניא עגנוי ןופ רעדַאק ַא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא טייצ רעד טימ
 וצ טנייה טנידַאב רעכלעוו רערעל ּפיט םעיינ םעד רַאפ רוקמ סלַא ןעניד ןביוהעגנָא טייצ רעד
 ,סעלוש ערעזדנוא גָאט

 221 ןוא רערעל 780 דנַאל ןיא זדנוא ייב קיטעט ןעוועג 1961 רָאי ןיא ןענייז םורַא ױזַא

 :ןופ דנַאטשַאב ןיא סעיצוטיטסניא-ךוניח ןופ ןעגנולײטּפָא

 82 = = זיי יי- יי יה היי היי = = ך= רענטרעג-רעדניק

 1(: יי יא טו יע יי לע עט א עו סעלוש-סקלָאפ
 א ירא יע יא א יי סעלוש-לטימ
 וי יא א יי עי יי יי ר יו = == השרדמ

 ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ענעגיוצרעד ןוא ענעריובעג ןינבו ןינמ בור רעד זיא ייז ןופ
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 -סקלָאפ ,רענטרעג-רעדניק יד ןופ טנעצָארּפ קיצניינ ןוא עכעלטע םורַא ןיוש ןעמענרַאפ ייז

 ןיא ןעגנורדעגניירַא וליפַא ןיוש ןענייז ייז ןוא סעלוש-לטימ יד ןופ לייט עקידנטײדַאב ַא ןוא סעלוש

 .השרדמ רעד

 טיול ,םידימלת 1013 -- 1961 רָאי םעד זיב טזָאלעגסױרַא ןבָאה סעלוש-לטימ ערעזדנוא

 :ןפוא ןקידנגלָאפ

 םדימקת 665 יי ק- הי קער רַאנימעס-רערעל
 א 245 -- == יה יא יז יח ךח ז- תודהיה ידומילל ןוכמ
 א 121 -- -- יז ה= י= = ה= ך= ז- == םכילע-םולש
 : 90 -- = = הי זי = יה = ז= = ליווסעזָאמ

 4 ןג = = יע עו יי יב יא עלוש-קילַאיב

 סױרַא ךיז טבייה סע עכלעוו ןופ סעלוש-לטימ ערעגנִיי יד רעטנוא ןיוש ןסקַאװ סנטצעל

 ,עלוש-גנַאזעג .נ יד ,זָאלסױרַא ןטשרע ריא ןלעטשוצ רָאי-ייה ןיוש טעװ סָאװ עלוש-הילצרה יד

 .ערעדנַא ןוא לוש-ץרּפ יד

 -נָא ךיז טעברַא-סגנוָיצרעד ןייז ןיא טירט עטשרע יד ייב רעבָא טָאה רערעל רעגנוי רעד

 ערעכיזמוא ןַא ןרָאװעג זיא עיציזָאּפ עשירעיצרעד ןייז .ןטייקירעוװש עלַאסָאלָאק ףיוא ןסיוטשעג

 .םישעמ עשיטקַארּפ ןיא סעלומרָאפ עשיטערָאעט ןעלדנַאװרַאפ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו

 .עבַאגפיוא ערעווש ַא רעייז ךיז רַאפ טַאהעג טָאה רערעל רעגנוי רעד

 טרעטייורעד ,הביבס רעשידִיי ַא ןופ טדמערפעגּפָא רעדניק יד ןעמוק ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -עלגעטיגָאט ןייז ןיא טעטיוויטקַא סרערעל םעד .טסייג ןשידַיי ןופ ןוא ןליצ עשירעִיצרעד ןופ

 רערַאגלּוװ רעד טימ ףמַאק ןקידתונשקע ןוא ןטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןָא ךיז טסיוטש טעברַא רעּכ

 ןבעל שידִיי רעזדנוא ןופ רעקיטש טסייר עכלעוו ,עיצַאלימיסַא

 ןוא ןסיוו שידִיי טימ טנּפָאװַאב טוג ןייז לָאז רערעל רעזדנוא ,זַא קיטיונ זיא םעד בילוצ

 רעשירערעל רעד ןופ תוירחַא יד ןליפרעד קיטייצכיילג לָאז ןוא ,שינעטנעק-ךַאפ רעשיגָאגַאדעּפ

 .עיסימ

 ליבַאטס ןעוועג טשינ זיא וויטקעלָאק-רערעל רעד סָאװ ןופרעד םרוג רעד ןעוועג זיא סָאד

 .עקילייווטייצ ַא ןעוועג זיא טעברַא עשירעיצרעד ןייז ןוא

 יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענייז 1960/1955 רָאי םעד ןופ זַא ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא סע

 .תוננג 70 ןוא ץניװָארּפ ןיא רערעל 100 ,טָאטש ןיא רערעל 142 :ןָאזרעּפ 312 ןעייר עשירערעל

 .רוטקורטס-לוש רעזדנוא רַאפ גנוָארד סלַא טנידעג טָאה רעפיצ עקיזָאד יד

 ןסקַאװ ןביױהעגנָא טָאה סע ,טיבעג םעד ףיוא גנורעסעברַאפ ַא ךיז טקרעמַאב רעבָא סנטצעל

 .ןזעוו-סגנויצרעד םעד ןיא ןרעוו וצ טלצרָאװרַאפ ןליוו רעד ןוא טנעמיטנעס רעד

 וצ טריצודער טרעוו ןוא רערענעלק ַא ךס ַא ןעוועג לַאפסױרַא רעד זיא רָאי ייווצ עטצעל יד

 .טנעצָארּפ ןעצ

 ,טרינָאיצקעלעס ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,וויטקעלָאק-רערעל רעד

 ןוא עשינעמכַאפ ,עשימָאנָאקע בילוצ טעטילַאטיװ ןוא טעטיליבַאטס עסיוועג ַא סױרַא ןיוש טזייוו

 .תוביס עכעלטפַאשלעזעג

 טימ ןוא סנטסָאּפ ערעייז ףיוא קידריװ ןענַאטשעג דנַאל ןיא רערעל 780 ןענייז 1961 ןיא

 ערעזדנוא ןיא רעדניק 18.000 יד טײקכעלטרָאװטנַארַאפ טימ טנידַאב טעברַא רעמַאזימ רעייז

 .ןטלַאטשנַא-ןרע

 םידימלת 5.942 -- == יה יה יז י= יה == רענטרעג-רעדניק

 , 1020 -- =- == =- == -- =- = סעלוש-סקלָאפ
 : 14562 --= == = י-ה = יה = סעלוש-לטימ

 5 76 === = = יי ויי == = = י-ה == השרדמ
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 .ָאּפסערק ַאשזיװ ןיא לוש-קילַאיב .נ .ח עלַארטנעצ

 .(לוש"ןעזייר ןמלז) ַאדענַאשזעװַא ןיא לושיָאטנעימרַאס
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 ,ןבעל ַא ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענייז סָאװ עכעלטנגוי ןוא רעדניק לָאצ עקיזָאד יד

 -ַארט ,ןסיוו שידִיי עלוש רעייז ןופ טנעוו יד ןשיווצ ןייא ןּפַאז ,ןטרעוװ עשידִיי ןופ טדמערפעגּפָא

 .רעגייטש-סנבעל ןוא עיציד

 םוצ ןוא לארשי:-תנידמ ןופ טייקכעלקריוו רעד וצ טרעטנענרעד סעלוש יד ךרוד ןרעו ייז

 .תוצופת יד ןיא ןבעל ןשידִיי

 -נייא סָאד ןוא רעדניק עשידִיי 18,000 ךרע ןַא ןופ הנחמ ַא עלוש רעזדנוא ןיא ןעִיצוצ סָאד

 -ענרעטנוא עלַאסָאלָאק ַא זיא ,טַארַאּפַא ןויטַארטסינימדַא ןוא ןשיגָאגַאדעּפ ןקיטיונ םעד ןלעטש

 ,ללכב בושי ןשידִיי ןצנַאג ןופ ןוא טרפב ךוניחה-דעוו ןוא הליהק רעד ןופ גנומ

 -ורעצ ןוא ורמוא ןַא ךָאד טשרעה ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ

 זיא ייז ןופ ענייא ןוא .טיבעג-סגנויצרעד םעד ףיוא ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ ליפ עגונב גנורעד

 .ןטייווצ םעד ןיא דַארג ןייא ןופ גנַאגרעביא םעד תעב םידימלת יד ןופ עיצרעזעד יד

 ערעכעה יד ןיא ןוא 20/25 50 ַא סױרַא ןלַאפ ןדַארג-לוש עקירעדינ יד ןופ גנַאגרעביא םייב

 ,20/1554 ןופ ןדַארג

 עקידנגלָאפ וצ רימ ןעמוק ,גנונישרעד רעקירעיױרט רעד טָא ןופ תוביס יד קידנכוז

 :תונקסימ

 ןוא גנויצרעד רעשידִיי רעטסנרע רַאפ ןרעטלע יד דצמ שינעדנעטשרַאפ ןופ ןלעפ סַאד (א

 -ַאק תמחמ עלוש רעשידִיי רעד ןופ רעדניק יד ןעמענוצסױרַא ייז טגניווצ סָאװ םזִיָאגע רעייז

 ;ןקעװצ עשיטסירעיר

 .סעיצקנופ עשירעיצרעד ענייז ןריפסיוא םייב רערעל ןגנוי רָאג םעד ןופ טײקידלקַאװ יד (ב

 טעברַא-סגנורעלקפיוא עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג טרעוװ (א טקנוּפ םעד ןכַאװשוצּפָא ידכ

 יד טרעלקעגפיוא ןרעװו סע עכלעוו ,ןרעטלע יד טימ טקַאטנָאק ןיא ךיז ןלעטש ךרוד ,עלוש ןיא

 סעצָארּפ ןעמַאזגנַאל ַא ךרוד ןרעװ טכַאמעגכרוד ןזומ סָאװ עלוש רעד ןופ ןליצ עשירעיצרעד

 .טעברַא-לוש יד טרעדָאפ סע עכלעוו ןרָאי יד ןופ ךשמב

 ןוא -עיצקעּפסניא יד וויטקַא טעברַא ,רערעל ןגנוי םעד ףליה טימ ןעמוקוצרעטנוא ידכ

 ןוא ןויע-ימי עשיטַאמעטסיס טנדרָאעגנייא ןרעוװ סע ,ךוניחה-דעוו םייב גנולײטּפָא-עיצקורטסניא

 .ץניווָארּפ ןוא טָאטש ןיא ןסרוק-סגנורינָאיצקעפרעּפ

 תוברתו ךוניחל הקלחמ רעד טימ ןעמַאזוצ טריפעג טרעוװ גנומענרעטנוא עקיטכיוו רָאג ַא

 רָאי טכעלטע ןיוש זַא טכעלגעמרעד טרעוו לַאנַאק םעד ךרוד .ץנעגַא רעשידִיי רעד ןופ הלוגב

 -ײטַאב ךיז סעלוש-לטימ ןוא ןרַאנימעס ערעזדנוא ןופ ןטנעװלָאסבַא לָאצ ערעסערג סָאװ ַא לָאז

 ,םילשורי ןיא דלָאג ברה ןוכמ ןוא טוטיטסניא-גרעבנירג ןיא סרוק ןכעלרעי ַא ןיא ןקיל

 ,עכעלטנגוי 151 טוטיטסניא-גרעבנירג םעד טכוזַאב ןבָאה רָאי סקעז עטצעל יד ןופ ךשמב

 ,ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד ערעזדנוא ןיא טעברַא לייט רעסיורג רָאג ַא עכלעוו ןופ

 -בַא יד רַאפ טעברַא-סגנורינָאיצקעּפרעּפ יד ןרָאװעג טײרּפשעגסױא רעמ ךָאנ זיא רָאי-ייה

 ןיא זדנוא ייב סרוק ןלעיצעּפס ַא ןיא רָאי-ןרעל ַא ךָאנ ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא סע ,ןטנעװלָאס

 יז ןוא טוטיטסניא-גרעבנירג ןיא ןרָאפ ייז ןלעװ סרוק ןכעלרעי םעד ןכַאמכרוד ןכָאנ ןוא דנַאל

 .רָאי 2 רעדָא 1 ןופ ךשמב תועידי ערעייז ןרעפיטרַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא ןלעו

 .סעלוש-לטימ ,סעלוש-סקלָאפ ,ןטרָאג-רעדניק ןופ קידנבײהנָא ,גנוגעווַאב-לוש עקיזָאד יד

 עכעלטנגוי ןוא רעדניק עשידִיי 18.000 בורק ךיז םורַא טריּפורג עכלעוו ,השרדמ ןוא ןרַאנימעס

 ןיא .בושי םעד דצמ גנוגנערטשנָא עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טרעדָאפעג טָאה ,דנַאל ןיא זדנוא ייב

 עשיטסינויצ ,סעיצוטיטסניא ,םינקסע-לוש ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז גנוגנערטשנָא רעד טָא

 -סיוא רעמ סָאװ שפנ-תריסמ ןוא ימ ןייק טשינ טרָאּפש עכלעוו ,הליהק יד טרפב ןוא ןעײטרַאּפ

 .ץענ-לוש יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןרעטיירבוצ

 -ידִיי רעטנזיוט ןופ רעצרעה יד ןיא ורמוא ןַא טכַארבעגנײרַא רימ ןבָאה סעלוש יד ךרוד

 -ָאיצולָאװער סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סלוּפמיא ןטנענַאמרעּפ ַא ךרוד ןבָאה רימ ןוא ,רעדניק עש

 ןבעל רעגייטש ןופ סעיצידַארט עשידִיי רעדניק יד ךרוד טריפעגניירַא ןוא םייה עשידִיי יד טרינ
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 טייהנזעװנָא רעד ןיא ,(1960 רָאי) הליהק רעד ןופ רַאנימעס-רערעל ןרַאפ ןייטשטנורג םעד ןגייל סָאד

 םעד שרעגנייפ רַאטערקעס 'װעג רעד טנעייל רָאדַאסַאבמַא-לארשי ןוא ןדרעהַאב עשהכולמ ןופ

 .טקַא ןלעיציפָא

 .רַאנימעס-רערעל םעיינ ןרַאפ ןייטשטנורג םעד ןגייל ןופ טקַא רעד
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 ךיז ןסייר סָאװ ןעמָארטש עשירָאטַאלימיסַא ןגעק ךיז ןעלגנַאר עכלעוו ,רעביטש עשידיי יד ןיא
 .ןטייז עלַא ךרוד ןיירַא

 "וטיטסניא עכעלטע סערייא-סָאנעוב טָאטש ןיא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ךיוא ןַארַאפ .םירוחב גנילדנעצ עכעלטע ןענרעל סע ּוװ ,"תובישי, ןופ םערָאּפ רעד ןיא סעיצ:

 .ןלוש-"בקעי תונב, יד ןופ רעטסומ ןטיול ,ךעלדיימ רַאפ לוש עזעיגילער ןייא

 שדוק-ילכ ללכב ןוא םינבר עקיטפנוקוצ ןסקַאװסיױא ךעלטנּפָאה ןלעוװ ןלוש עקיזָאד יד ןופ

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןזעיגילער םעד ןענידַאב וצ ףיוא-

 ישארה ברה ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא הבישי יד ,"םייח ץפח, ,"יבצ תרטע, תוביׂשי יד

 -יזָאּפ ַא רעייז ןענייז ,"שיא ןוזח, נ"א לוש רעד ייב לוש-"בקעי תונב; יד ןוא קניפ בקעי ר"ד
 .ןזעוו-לוש רעזדנוא ןיא גנוניישרעד עוייטש

+ : ' 

 ,יוכרמה ךוניחה דעװ רעד ןוא הליהק יד ןגָארטעגיײב קיניו טשינ וצרעד טָאה סיוועג
 ייב ןרעטיירבוצסיוא טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפעג רָאי ףניפ עטצעל יד ןיא ןבָאה עכלעוו
 .ןזעוו-לוש סָאד דנַאל ןיא זדנוא

 טשינ רעבָא זיא סעלוש ערעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז סָאװ םידימלת לָאצ יד

 .תושפנ ןָאילימ ןבלַאה ַא בורק טלייצ רעכלעוו בושי ןשידִיי ַא ןופ סקּוװ ןטימ גנַאלקנייא ןיא

 ַא עיציזָאּפסיד ןייז וצ טָאה יזכרמה ךוניחה דעװ םייב טנעמַאטרַאּפעד רעשיטסיטַאטס רעד
 ,1960 רָאי-לוש ןרַאפ עלעבַאט עטלעטשעגטסעפ

 -עס ,סעלוש-לטימ ,סעלוש-רַאטנעמעלע ןופ םידימלת יד םורַא טמענ עלעבַאט עקיזָאד יד
 .השרדמ יד ןוא ןרַאנימ

 -נַאנופ ,תושפנ 12.252 טלייצעג רָאי ןקיזָאד םעד ןיא טָאה טָאטש ןיא םידימלת לָאצ יד

 ;ןיא טלייטעגרעד

 0,168 + = פז יב לה לי טייל שטר ריז ךעלגניי
 6905 = == = יי יי יי יי יי = יי יי ךעלדיימ

 1 3 253 2 2 000,200. 0... יתד די לכה -ךס

 -סגנויצרעד עוויטקעּפסער ערעייז ןיא ןעוועג טלייטעגרעדנַאנופ ןענייז םידימלת עקיזָאד יד

 :רדס ןקידנגלָאפ טיול ןטלַאטשנַא

 פי ר א יע יש ןטרָאג-רעדניק
 יי לי ריר יי יעדע אי טי יו טוקא עי יק סעלוש-סקלָאּפ
 1,046 -= -- זה חד זה ד= השרדמ ןוא ןרַאנימעס ,סעלוש-לטימ

 12,253 = = היו היה יח היה היה = היה == =- לכה-ךס

 ףיוא ,ןדַארג יד טול ,טלייטעגרעדנַאנופ סעלוש-סקלָאפ יד ןיא ןעוועג ןענייז םידימלת יד
 ;ןפוא ןקידנגלָאפ

 2414/ -- == -= = יז יה יה זה יד יד = 2א -- 1א התיכ

 14428 = = == יה יה יח יז יה יז יז יד יד = 'ב התיכ

 1037 -- == יה יה יה יה הה היד זד יד י- - 'ג התיכ

 801 -- -- יה יה יו יה הי יח יה יח יד יד = 'ד התיכ

 490 -- == זה ח-= = זה יח יח חד הזה יד ז- = 'ה התיכ

 0269 לי הי עד שר א ד יו התיכ

 74168 -- = יה יז יה יח יה יח יד ך= יד יד = לכה-ךס
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 ָּבענייז ,השרדמ רעד זיב ןטרָאג-רעדניק םעד ןופ ,ןעגנולײטּפָא-לוש עלַא ןיא םידימלת יד

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא רעטלע רעייז טיול טלייטעגרעדנַאנופ

 149 = = יי הי היי היא חי חח הק היה יח יח עקירעי-2
 יו טא יט יי א עב בע = == 2"
 וגו יי עא יע בי א עב בו בבא א
 ,2 5 יא נעט יי יע זי עט 2 דו עוו עא טאפ וה ;פ

 יו קו יי 2 אי ים עלט טיר טוי אט שרעק עי יא יא א
 7 יא צה ר יולי ר טא נאט טאג שי עשא יא
 יי, גט גיי שי א ירקו 322 יו רע אב א א מב טי
 | 1 2 וי עי יב .צפ/ עול אי ראו עי ריגע רייע 8
 טא איי א עי 2 עט = יי
 6 א 1 עי יע טו טבע = טא
 טא עא בי יע  רע  ו- נב 2 2
 טא יא א לי יב בעי. 2 עי = א
 לו טו וי יי - טא = יא סה עהא )א טמ  ןעא) רעוא ירא
 מי אי א יע טי בי = , 5
 וע עי א טא יב 2 וע םע בע א
 קו = )"אפ עשני עט יע 2 ווי תל יי עו עו , ח
 עי יי טי צויי א יע יי יע עא טיט
 יי א בר יי א יי רע א , מא = 2 8
 2 עא עי יי יי לא
 וע ערי טא יי א יא קא יא , 21

 יע עי עב יי 2
 וי יי יש יש לד רייד ר 2 4

 3252 יו יט אי יי ר = לכה-ךס

 -רעייז טיול ךיז ןלייט ןרעטלע סנעמעוו תוחּפשימ 12.919 ןופ ןעמַאטש םידימלת 13,253 יד

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא דנַאטשוצ ןלַאיצָאס

 5,516 = ה- = יח יח יה יח זי יז ה= ך= יד = םירחוס

 2,056 -- -- יה יה יה יה יה יח = יה זה יד = עטמַאַאב

 1,961 -- = יה יה יה יד יה ה= הד יה = תוכאלמ ילעב

 1,511 --= == זה יה יז יד יה = יד ז= = ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 968 = = יח זיי יז יה הי יח יח זה = ןלַאירטסודניא

 907 --= == = יח = = יה יה ה= י= יד - רעטעברַא

 ךוא רענטרעג-רעדניק יד ןיא טליײטעגרעדנַאנופ םידימלת יד ןענייז רָאי ייוצ עטצעל יד
 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא סעלוש-סקלָאּפ

 :ןטרָאג-רעדניק

 5265 =- == == == עו ע יב יי == יה == .ח- 1961
 5,582 -- = == היו = 3 == יה יה ך= הי י-- 1962

 :ןיא ךיז ןלייט 5.382 יד

 26 יא יה ראל תש א השקר טו ךעלגניי
 2,650 = = = = יי == ףי= = ח/ = = += +=+ ךעלדיימ
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 ,רַאנימעס:רערעל ןשידִיי ןופ ןייטשטנורג םעד ןגיײל ןופ טקַא ןתעב ןלוש עשידִיי ןופ םידימלת

 ַא .הליהק רעד ייב רַאנימעס-רערעל םעיינ ןופ יוב רעד

 .גנוגייל-ןייטשטנורג רעד ןופ טנעמגַארפ
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 :רעטלע רעייז טיול

 2320 == == י= == = יה == יח ז= = = רָאי 3 רעטנוא
 1,788 == = == == יה י= == י= יז = == = רָאי 3 ןופ

 1949 == == ד- חה זה יה יז ה= יה י= = = א א
 1,518 = == ח- י- ח= יה יה י= יז יז יז = קי

 ;רָאי 2 עטצעל יד ךשמב סעלוש-סקלָאפ יד ןיא םידימלת ןופ גנולײטרעדנַאנוֿפ יד

 162 191 ןדַארג

 260 2305 -- -- == זה י= יה יה == 2א -- ןא

 167 1,222 = יז = יה יה יה יח == רעט2

 17 1,151 = = יה = = = יי י-  ז- רעט2

 4 176 = י= זיי הי יח היה יח יז י= רעט4

 553 485 = == יח היה יי היח היה יח == רעט5

 2917 231 = == = יה = = י= == = רעט6

 708 7:271 -- === יה י= יה יה == לכה-ךס

 :סעלוש-לטימ

 :רדס ןקידנגלָאפ טול טלייטעגרעדנַאנופ זיא 1962 ןיא השרדמ יד

 26 = יה היי יי היה זיי יח יח היה היה היה יח = 'א הקלחמ

 24 וי א יא או יש יי א == 'ב הקלחמ

 16 יי יב == = יי יט 2 = יי == = = 'ג הקלחמ

 160 == == == = יה יה יה יה == י= == י= = 'ד הקלחמ

 82 = == יה == == יח יה יח == יז == לכה-ךס

 50 -- תוב 25 - םינב

 יא 8

 -ופ ךיז טָאה ןוא ןָאזרעּפ 228 -- 1961 רָאי ןיא טלייצעג טָאה לַאנָאסרעּפ -ןטנעצָאד רעזדנוא

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ טיול טלײטעגרעדנַאג

 69 == == ה= ך+ י= ה= י7 הה שה = החי חד ד- רענעמ
 259 == = ווי יו = יי = יע אי י- == = == ןעיורפ

 טי וי א וי יש עי ישי לכה-ךס

 ;דנַאטשוצ ןליוויצ ןטיול

 ( טי א יי א טא א 1 2 בי = עטַארייהרַאפ
 קי א א 11 יי יב עטַארייהרַאפ טשינ

 228 5 = == == === = יה היה יה יה == יה לכה-ךס
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 ןטרָאגרעדניק א ןופ גנונעפערעד רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ךוניחה-דעװ ןוא הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ

 "שטיוועלינא יכדרמ, .נ .א
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 :גנוליײטרַאפ-סענרוט יד טיול

 15 -= -- יה ך- לד י-ה די == = יו == ר- = סענרוט 2
 ערי יי ר יי עי יי וי = לאה .ייב יא  ענהוס 4

 2286 יה י- == היה יד בם -- ה- יח = לכה-ךס

 ןעמענרַאפ ייז סָאװ ןטמַא יד טיול

 טי יע ר א שא ןטמַא עוויטקעריד
 יש יד שתי 2 עט שא א א ןטמַא-רערעל

 806 יי יב == בי דריי = == == .עלכהידס

 :גנודליבסיוא רעייז ט יול רערעל יד

 . טי ריז אפ ,עפאנ יי( טענעװ יא כא טא יי הליהק רעד ייב רַאנימעס

 41 = יהי יי חיי הי החח החח חיח יז החח יז יח דנַאלסיוא ןופ

 טי יע בי א יע א (עלוש-לטימ) םכילע-םולש

 20 -- == == == == יי יז יח יז == תודהיה ידומילל ןוכמ

 עי א שא עט טעוהצ יי =ר הבישי

 ; = א א א יא א א או יא (עלוש-לטימ) קילַאיב .נ .ח

 60 יה יי יי חיח החח  החח הי היה היה חיה יה ד- ענעדיישרַאפ

 228 = === י- חי- חיי הי היה וחי היז יח יה = לכה-ךס

 :שזַאטס רעייז טיול רערעל

 טי יע שר עב בע בי יב עי = שזַאטס רעט1

 125 = = זי יח יז יז יח יח חי חז זד = ,/ רעט2
 יי 8 יא יי עיר יע טאר , רעטג
 ן ר כי ית עא) עעא טא אר צב יא עדי רעוא ,/ רעט4

 א עי עב יו א == ,/ רעט5

 0 א א א ןוא נא יהא וע ווא א יה ןט9 ןזיב ןט6 ןופ

 260 יה = == בי הי (י=* זיק הי יז == ןטמַא עוויטקעריד

 2280 = = == הי= יי יה היה היה יי- יח יח = לכה-ךס

 1962 רָאי ןיא

 תוננג

 ורזוע

 ;ןטרָאג-רעדניק ןיא רימ ןגָאמרַאפ

 עא עי א אי שי בה יי א
 0 1 א יש א שא יש ביי = ת

2 
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 :תוננג יד ןופ גנוטיירגוצ עשיגָאגַאדעּפ יד

 א רב יע טי טי א ימי עא רַאנימעס-לבערּפ
 2 לי 1 ורק יי טאפ רַאנימעס-רערעל
 20 יי רוי עי יי == סרוק-לבערּפ
 יי יי ריר 7 א תודהיה ידומילל ןוכמ

 12 יי יא בי = יי יב = סעלוש-לטימ

 2 עי א עב א גן ר דנַאלסיוא

 א א ר א יא עיר א יי גנוטיירגוצ ןָא

 141 = = יה = = יה י= = יה יח י= == לכה-ךס

 לקַאטקעּפס םעד ןיא לוש-םכילע-םולש רעד ןופ עּפורג ַא .ןעגנורעייפ-םכילע-םולש יד ןופ םויס

 .""סנזח םעד יסייּפ לטָאמ,

 1962 רָאי ןיא סעלושיסקלָאפ

 61::-55 = בי ניי עי = == ןטלַאטשנַא לָאצ

 246; טעטש בי === = יי ןבש === ןטמַא עוויטקעריד

 251 -- == == == == == יה יז יז יה = = רערעל לָאצ
 424 = -- ה= == == == י= יה יה חד יד = ןסַאלק לָאצ
 460 = יה == יח יה == יה ה= יח ה= ז- יד - עיצקעריד

 80 טוט יט יע יא בע רענעמ

 16 = י- י= == יה חה זד זד זה = ןעיורפ
 260 = י-ה יח יה יז יה זה ד= רעדנעלסיוא
 20 א יב עג ענעריובעג -יה
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 351 == ה= יה יז יח יה == יה יח יד יה זה == רערעל

 63 = יו הוי זיח הי ייח  היח זה יה = רענעמ

 288 = == יה ה= יח יה ךה חח יח ז= ןעיורפ

 44 = == = יח יד הח הזה החי רעדנעלסיוא

 310 -- =- == == == = חד ז- ענעריובעג "יה

 1902 -- םיינוכית רפס יתב

 102 11 דסומה 'סמ

 םידימלתה 'סמ תותיכה 'סמ ' םידימלתה יסמ תותיכה 'סמ

 20 20 435 25 -- -- -- -= רואטסּפ רנימס

 186 12 230 13 -= -- תודהיה ידומילל ןוכמ ;2

 163 9 148 9 -- == -- -= םכילע םולש 2

 138 8 124 8 -- -- -- =+- יוכרמ קילַאב 4

 5 8 72 6 = י-ה יז יה יז == הילצרה 5

 57 3 4 2 -- - -- ָאטָאװעד קילַאב 6

 50 4 40 20 = = = יח י= == גנַאזעג

 36 4 28 30 = == היי יח == == ץרפ 8

 20 1 60 5 == חי יח י= יז == תוננג 9

 21 2 10 1 = הי יה יח יד == ןַאמציוו .0

 15 1 - תהיה יה יה חד ז- ַאדענַאשזעװַא 1

 118 12 161 75 = == == = =- לכה-ךס

 35 96 = == הי היי חיח הי היה חחח זיז י- םינב

 65 00 = היה היה יח היה ייח חיה היח יח == תונב

 יטיובעגפיוא ןענייז סע .ןזעוו-לוש םוצ סערעטניא רעד ןגיטשעג טייצ רעד ךשמב זיא סע

 ,םינינב-לוש עטלעטשעגנייא-טוג ןוא עטסעפ ןרָאװעג

 -יטעט רעשיגרענע ןַא ךרוד טקירדעגסיוא ךיז טָאה עכלעוו ,גנּויוב-לוש עוויסנעטניא יד

 -נגלָאפ ןופ ןעיײטשַאב עכלעוו ,םידומיל ערעזדנוא ןופ טעטילַאװק יד ןביוהעג ךיוא טָאה ,טייק

 ;ןדנַאטשנגעק עקיד

 שידִיי

 שיִערבעה

 עטכישעג עשידִיי

 ךייה

 םיבוט-םימי

 עיצידַארט

 תדלומ

 גנַאזעג

 טריפרעד טָאה ,ןפוא ןשירעיצרעד ַא ףיוא םידומיל עקיזָאד יד ןופ ןעגנירדניירַא סָאד

 ךופ תיצמת םעד טימ ייז ןריסערעטניארַאפ ןוא גנופיטרַאפ רעכעלרעניא וצ רוד ןגנוי רעזדנוא
 ,ןפַאש ןשידַיי

 -יירב ַא ףיוא טעברַא-סגנויצרעד יד ןטײרּפשוצסױא ןעגנולעג טייצ רעד ךשמב זיא סע
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 ייז ידכ תוחוכ עלעיצנעטָאּפ םידימלת יד ןיא טקעוועגפיוא טרעוו סע .חטש ןרעטייוו ןוא ןרעט

 ןפוא ןכעלטפַאשנסיװ ַא ףיוא טרעוו סע .טייקכעלקריוו רעשידִיי רעד טימ הוושב הווש ןייז ןלָאז

 ,טריצילּפמָאק רעייז טפָא ץנַאג זיא עכלעוו ,טעטילַאטנעמ רעייז טשרָאפעג

 ןקיטייזַאב וצ לגוסמ ןייז ןלָאז עכלעוו ,ןעגנורַאפרעד עשיגָאגַאדעּפ טעדנעװעגנָא ןרעוו סע

 .תועינמ עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא

 'טעברַא עקיטכיוו ןוא עטגייווצרַאפ ַא ןרָאװעג ןָאטעג זיא רָאי ףניפ עטצעל יד ןופ ךשמב

 ןיא ןרָאװעג טזיילעג ןענייז ןעמעלבָארּפ עקידתודוסי ענעמּוװשעגפױרַא .גנויצרעד ךייש סָאװ

 .גנופַאש ןוא טעטיוויטקַא ,ןעגנוטכַאבָאַאב ןוא ןטנעמירעּפסקע ,טעברַא ןופ רעפסָאמטַא ןָא

 .ןעמָאנםכילע-םולש טימ רעװקס ַא ןפורנָא ןופ גנורעייפ רעד ףיוא רעדניק-לוש

 ,ליצ-דנע רעד ןרָאװעג טכוזעג זיא סע ןוא ,עקילעפוצ סָאד ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא סע

 לָאז רע זַא ןכעלטנגוי םעד ןריפרעד וצ ידכ ,ןליצ עשירעיצרעד יד ןוא עיידיא עלַארטנעצ יד

 .םיא ןופ ליוו ןעמ סָאװ ןייז ספות

 ַא ןופ ןפַאש ןכרוד ,ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא טייצ רעד ןופ ךשמב זיא טעברַא-לוש יד

 -דעוו םייב ןגָאגַאדעּפ ןוא םינקסע יד ןופ ףליהטימ רעד טימ ,ןזעוו-לוש ןרַאפ רוטקורטס רעיינ

 .יזכרמה ךוניחה

 -עיצעּפס יד ,קיטסיטַאטס-לוש ןוא זנעצ-לוש רעד ,עיצקורטסניא ןוא עיצקעּפסניא-לוש יד

 םעד תבוטל טקריוװעג קידנטײדַאב טָאה ץלַא סָאד .סרעגנַאפנָא רעדניק ערעטלע רַאפ ןסרוק על

 .ךוניח רעזדנוא ןופ ןרעסעברַאּפ
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 .רעטנעצ ןיא לושיץרּפ .ל .י רעד ןופ טריפעגסיוא ענעצס ַא .ןעגנורעייפ-םכילע-םולש יד ןופ םויס

 .(רָאכ-לוש) אסיקרוא ַאשזיװ ןיא לוש-ןילטייצ ללה
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 ןיא רעטַאעט-סגנויצרעד םענעפַאשעג ַא ךרוד ןרָאװעג טקיטסעפַאב זיא טעברַא-לוש יד

 -עלטפירש ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוק עכלעוו ןסרוקנָאק ענעדיישרַאפ יד ,סעלוש ענעדײשרַאֿפ

 .סעמעט ענעדיישרַאפ ןיא טעברַא רעּכ

 -וז יד טעברַא-סגנויצרעד רעד ןיא לָאר עקיטכיוו רָאג ַא ןליּפש ןביוהעגנָא ןבָאה סנטצעל

 -נזיוט ןיירַא ןעִיצ סָאװ ןוא ,סעיצַאקַאװ-רעמוז יד ךשמב ןרינָאיצקנופ עכלעוו ,סעינָאלָאק-רעמ

 .רעדניק רעט

 -טנַא ךעלנייועגרעסיוא סעינָאלָאק-רעמוז יד ךיז ןבָאה רָאי ףניפ עטצעל יד ןופ ךשמב

 .טלקיוו

 םעד ןופ ךשמב גייווצ-סגנויצרעד רעקיזָאד רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָאער זיא טּפיוהרעביא

 .1962-1961 רָאי

 -עג םעד ףיוא טייקיטעט עשירעיצרעד עוויטיזָאּפ ַא טלקיװטנַא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד זיב

 -םכילע-םולש רעד וצ טרעהעג עכלעוו ,"דנַאלרעדניקא (1 :סעינָאלָאק-רעמוז עטשרע יד טיב

 רעד וצ טרעהעג עכלעוו ,"היקילאיב, יד (2 ןוא ,רָאי ןעצ ןיוש טריטסיסקע עכלעוו ןוא ,עלוש

 .רָאי ףניפ ןיוש טריטסיסקע ןוא ,עלוש-קילַאיב

 -נַא-סגנויצרעד ענעדיישרַאפ ייב סעינָאלָאק ערעדנַא ךיוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סנטצעל

 -ניק, (1 ,"הרותה-לכיה, (6 ,"ןליא-רב, (5 ,"דנַאלרעדירב, (4 ,"טלעוורעדניק, :יוו ,ןטלַאטש

 ."לבכה תורמל, (8 ןוא ,"םייהרעד

 ,םיכירדמ רַאפ סרוק רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טיירגעגוצ ךוניחה-דעוו ןכרוד זיא רָאי ןטצעל

 :רערעל 162 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא

 82 יי ינאי לי טיר א הרב יו לי רערעל עוויטקַא
 13 -- יה היה יח יח יה יז יז יד יד יד זד יד - תוננג

 "ימ ןוא ןרַאנימעס יד ןיא םידומיל ערעייז טקידנערַאפ רָאי-ייה
 43 2 טאב. יד טי אי ר יצא סעלוש-לט

 עו ראט בי יע רערעל עטקידנעעג טשינ

 5 = היה יי היה היי = = יי = = = רערעל-קיטסַאנמיג

 -נגעק עקידנגלָאפ טיול טלייטעגנייא ,סעיצקעל ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טריטקיד ןענייז סע

 :ןדנַאטש

 עינָאלָאק ןופ םַארגָארּפ (4

 ןעמעלבָארּפ ענייז ןוא דניק סָאד (2

 רערעל םעד ןופ לָאר יד (2

 גנַאעג 4

 ץנעט 5

 ןליּפש-טנװָא 6

 -לת 2.629 ןופ לָאצ רעד ןיא סעּפורג 156 רעמוז ןטצעל םעד ךשמב טריטסיסקע ןבָאה סע

 .ןפליהעג 105 ןוא רערעל 220 ךרוד טעברַאַאב ,םידימ

 -עיצעּפס ַא טפול רעיירפ רעד ףיוא סעיצַאקַאװ-רעמוז יד ןיא ןעמוקַאב ןבָאה םידימלת יד

 ןוא ,ןעמעטסיס עשיגָאגַאדעּפ עטיירגעגוצ ךרוד טסולפנייאַאב ייז טָאה עכלעוו ,גנויצרעד על

 -בָארּפ רעשידִיי ַא ןיא טבעוועגנייא ייז טָאה עכלעוו רעפסָאמטַא רעשידִיי ַא ןיא טריפעגניירַא

 יד ןשיװצ רָאי-לוש ןקיטפנוקוצ ןרַאפ דוסי סלַא טנידעג סע טָאה ,קיטייצכיילג ןוא ,קיטַאמעל

 .ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד ערעזדנוא ןופ טנעוז

 -יא ןכוזַאב סָאװ רעדניק לָאצ עקידנטײדַאב ַא ןגױצעגנײרַא ןרעװ סעינָאלָאק-רעמוז יד ןיא

 .טלַאטשנַא-סגנויצרעד ןשידִיי ןייק טשינ טּפיױהרעב

 -יפעג ייז .טרָאד ןייז רעייז ןופ טייצ רעד ךשמב רעדניק יד ןקריװַאב סעינָאלָאק-רעמוז יד

 - רבא
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 ,"סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, גנולעטשרָאפ רעד ןופ ענעצס א

 .לוש-םכילע-םולש רעד ןופ רעליש יד ןופ טריפעגפיוא

 .רעדיל:סקלָאפ עשידִיי טגניז לוש-קילאיב רעלַארטנעצ רעד ןופ רָאכ .ןעגנורעייפ-םכילע-םולש יד ןופ םויס
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 ַא זַא ןָא ייז סָאד טגער ,רעפסָאמטַא רעשידִיי ַא ןיא תעל-תעמ ןיא העש 24 ןופ ךשמב ךיז ןענ

 .סעלוש עשידִַיי יד ןיא רָאי ןקידנעמוק ןפיוא ןרעװ ןגױצעגנײרַא ןלָאז ייז ןופ לָאצ עסיורג

 -עד-רערעל יד טכַארבעג ןבָאה טעברַא רעשירעיצרעד רעד ןיא סלוּפמיא ןקיטכיוו רָאג ַא

 םעיינ ַא ןופ טייקכעלקריוו רעד ןופ טקורדנייאַאב ןרעו עכלעוו ,לארשי-תנידמ ןייק סעיצַאגעל

 .ןבעל ןשידִיי

 וצ ,ןסערגנָאק-לוש ןוא תודיעוו ,םיסוניכ ,ןויע-ימי יד ןטוג םוצ ןקריוװַאב םעד ץוח ַא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידִיי עקיטכיוו ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא לעיצעּפס סנטצעל ןענייז סע עכלעוו

 ןוא ,הדוהי-ןב .ב ר"ד ,ןַאמלעמ לארשי ר"ד :ןגָאגַאדעּפ עקיגנַאר-טשרע יד ,רזש גיהנמ רעד :יוװ

 עשירעיצרעד רעזדנוא טקריװַאב טַאט ןוא טַאר טימ ןבָאה ייז .ןיקשוד .א רָאסעּפָארּפ רעד

 .טעברַא

 .סערָאהַאס ַאשזיװ ןיא לושיקילַאיב .נ .ח

 ךוניחה דעװ ןופ להנמ סלַא גירש .מ גָאגַאדעּפ רעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא זיא רָאי ןטצעל

 ,ןריזינַאגרָא רעמ ךָאנ ןטָארטעגוצ רע זיא וויטקעלָאק-ןרָאטקעּפסניא ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,יזכרמה

 .טעברַא-לוש רעזדנוא ןפיטרַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא

 טָאה טסייג רעשידַיי רעד סָאװ תוריצי עלַא ןעלמַאזפיונוצ טפלעה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ןוא

 ,ןפוא ןשירעיצרעד-שיטַאמעטסיס ַא ףיוא ןוא ,רעדנעל-תולג עלַא ןיא ןוא דנַאל ןייז ןיא ןפַאשעג

 .רוד ןגנוי רעזדנוא סָאד ןבעגעגרעביא

 18 א
8 

 ןיא סעלוש ךס ַא ךָאנ ךיז ןעניפעג ,גנוגנערטשנָא ןוא טייקיטעט רעשירעיצרעד רעד ץָארט
 -ניק 9 זיב 5 ןופ לָאצ ַא טימ ןסַאלק 56 ךָאנ ןרָיוטקַא גָאט ןקיטנייה ייב .דנַאטשוצ ןקידלקַאװ ַא
 יד ץוחמ טנגוי רעזדנוא ןופ זיירק רעטיירב רָאג ַא ךָאד ךיז טניפעג סע ןוא ,סַאלק ַא ןיא רעד
 .ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד ערעזדנוא ןופ טנעוו

 יד רעביא םורַא ךיז ןעיירד רעדניק עשידִיי רעטנזיוט סָאװ גרָאז יד זדנוא טרעטַאמ סע
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 -בוּפער רעניטנעגרַא רעד ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןופ ןסַאג

 ,גנויצרעד רעשידַיי ןָא קיל

 ןופ טדמערפעגּפָא ןיטולחל ייז ןרעוו סעילַאװכ-עיצַאלימיסַא יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 ןֹוא טרעטישרעד טײקשימַאניד ןוא טייקוויסלוּפמיא רעייז ךרוד ןרעװ ייז ןוא םַאטש רעזדנוא

 ןסערעטניא עשיטסיטַארַאּפעס ןוא ןעיידיא עדמערפ ןופ ןצענ יד ןיא טּפעלשעגנײרַא

 ,ןבעל ןכעלרעניא רעזדנוא רעווש טכַאמ טייקדמערפעגּפָא רעקיזָאד רעד ןופ ןטַאטלוזעד יד

 .ןשינעעשעג עקירעיורט רעייז וצ ןריפ ןצַאזנגעק יד ןוא

 .טעשטומעגסיוא קיטסייג ןוא שיזיפ ןרעוו ןוא ,ךיז ןעלקַאװ ןעמייה עשידִיי רעטנזיוט

 -לבל גנוגנערטשנָא עקיטכיוו רָאג ַא ןרעװ טכַאמעג רָאי ףניפ עקידנעמוק יד ןיא זומ סע

 -עיצרעד ךרוד ןרעוװ טזייּפשעג ןלָאז עכלעוו ,םידימלת רעדַאק רעזדנוא ןעלּפָאטרַאפ וצ תוחּפה

 -טַא ןַא ןיא ןעלקיווסיוא ךיז ןלָאז ןטקילפנָאק עכעלרעניא יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעלטימ עשיר

 ,םויק ןשידִיי ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ןופ רעפסָאמ

 עשילַארָאמ ןוא קיטע עשידִיי יד עכעלטנגוי רעטנזיוט ךָאנ רַאפ ןרעוװ ןטכױלַאב ףרַאד סע

 .ןטקעּפסַא
 -טּפיוה ןוא גנַאג-ןעקנַאדעג רעשידַיי רעצנַאג רעד ייז רַאפ ןרעו טרעלקעגפיוא ףרַאד סע

 .רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ ךיז ןדיישרעטנוא ,ןדִיי ,רימ סָאװ טימ ךעלכַאז

 ןוא רשק ןרעקרַאטש ַא ןיא ךיז טקיטיונ רוד רעד זַא טלוב סרעדנוזַאב זדנוא רַאפ זיא סע

 ,ליפעג ןשירָאטסיה ןרעסערג ַא ןיא

 רעקידנעשזדנָאלב רעד ןגָארטוצ ןלעװ רימ ןעגנוטכױלַאב ןוא ןעגנורעלקפיוא רעמ סָאװ

 -קע ןייז ןטלַאהפיוא ןרַאפ ,,קלָאפ סלַא סעיצַאריּפסַא עריא ןוא םַאטש ריא ןגעוו טנגוי רעשידַיי

 רעייז ןוא הכרבל ןייז לטרַאג-ץוש רעייז טעװ ,לארשי-תנידמ ןיא ןוא תוצופת יד ןיא ץנעטסיס

 ןשידַיי רעניטנעגרַא ןרַאפ טייקירעהעגוצ רעקיטכיר רעד ןיא ןריסלוּפ ןבייהנָא טעוו םזימַאניד

 ,בושי

 קי "ריי



 רעשיפ הרש

 רָאי ףניפ עטצעל יד ןיא רענטרעג רעדניק ערעודנוא

 רוקמ רעד זיא רע לייוו ,לוש רעדעי רַאפ טייקידנעווטיונ ַא ןרָאװעג זיא ןטרָאג-רעדניק רעד

 ןיא רעבירַא ןעייג רעדניק 1009 עלַא טשינ םגה ,ןדַארג עטשרע יד ךיז ןרימרָאפ סע ןכלעוו ןופ

 רָאי ַא ןיא ןריזינַאגרָא וצ ליצ ןטימ ג"ק טעדנירגעג רָאי 5 עטצעל יד ןיא עקַאט ךיז ןבָאה .לוש

 ,לוש יד ןרעװ טיובעג לָאז ןפוא ןקידהגרדהב ַאזַא ףיוא ןוא דַארג ןט1 ןַא םורַא

 עשידרפס 2 ןוא עטעדנירגעג"יינ 14) ג"ק 16 ןעמוקעגוצ ןענעז רָאי 5 עטצעל יד ךשמב

 ןדנירג וצ ןווּורּפ ייווצ ךָאנ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע .(ךוניחה דעו ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה

 -רַאפ ךיוא ךיז טָאה סע ;ןסָאלשעג רָאי ןבלעז םעד ןיא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,רענטרעג-רעדניק

 ןרָאי ךס ַא טריטסיסקע טָאה סָאװ ג"ק ַא טכַאמ

 רענטרעגירעדניק יד ןופ סקּוװ רעד

 לַאנָאסרעּפ תיו היי כב

 -יפנָא לָאצ

 סנירער .רזוע תוננג .רבעה .דָיי הייס ,מכָאנ ,מירפ גייק רָאי

1958 46 41 83 124 115 9 101 72 3 

159 51 41 94 135 125 10 108 84 4 

1960 53 4 6 143 111 12 1200 85 5 

1061 55 52 105 157 140 17 120 87 6 

1 1 142 29 146 175 1211 54 58 162 

 רעדניק לָאצ

 הייס גָאטימכָאנ ןגרָאמירפ

158 1432 2013 256 

159 1093 2097 2090 

160 1433 3528 2061 

181 1448 2741 5195 

282 2138 144 1962 

 1962 רָאי ןיא רעדניק יד ןופ רעטלע רעד

 5 3 3 רעטנוא

 עקירָאי עקירָאי עקירָאי רָאי 3

329 1786 149 118 
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 .(ןטסַאקדמַאז ןיא) רעטנעצ ןיא ץרּפ .ל .י ןטרָאג-רעדניק

 ,(ןליּפש עיירפ) ףניפ רעמונ ביבא-לת ןטרָאג"רעדניק
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 יד דצמ שינעדנעטשרַאפ סָאד ןגיטשעג ךיוא זיא רענטרעג-רעדניק יד ןופ סקּוװ ןטימ

 ןטלַאטשנַא יד ןופ רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס םעד רַאפ םינקסע

 ןייז ףרַאד ג"ק רעד זַא ,גנורעלקפיוא עטנענַאמרעּפ ַא טריפעג טָאה ךוניחה דעו רעד

 ןבייהנָא ףרַאד ןעמ זַא ,רקיע רעד ןוא ,טַאטשעגסיוא שיטעטסע ,לוש רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא

 .הביבס רעשידִיי ַא ןיא גָאט ןלופ ַא ןעגנערברַאפ לָאז דניק סָאד ּוװ ,ג"ק עצנַאג ןריזינַאגרָא

 רעשימָאנָאקע רעד .ןרעו וצ ףייר ןָא ןיוש טבייה ןטלַאטשנַא עכלעזַא ןפַאש וצ ןַאלּפ רעד

 -רַאפ ןענעז סָאװ רענעלּפ ןריזילַאער ןופ ּפָא טלַאה גָאט וצ טנייה טשרעה סָאװ ,רעבָא סיזירק:

 .ןטעשזדויב עסיורג טימ ןדנוב

 -םענפיוא יד טימ ןענעכער ךיז ןלָאז ייז ,םינקסע יד ףיוא ןקריוו וצ רעווש ךיוא זיא'ס

 -- רעדניק רעמ סָאװ ,תמא .רעדניק ליפוצ ןייק ןעמעננָא טשינ ןוא ג"ק יד ןופ ןטייקכעלגעמ:

 .טשינ סע זיא טעברַא-סגנויצרעד רעד רַאפ הכרב-לזמ ןייק רעבָא ,דומיל-רכש ןופ הסנכה רעמי

 ."ודספהב ורכש אציג זיא'ס

 ,יירד רעמונ ביבא-לת ןטרָאג-רעדניק

 םייה יד :ןרָאטקַאפ עוװויטקעיבָא בילוצ ןטייקירעװוש ךָאנ טימ ןָא ךיז טפערט ג"ק רעד

 ךַארּפש יד טשינ זיא םייה רעד ןופ ךַארּפש יד ,רעגייטשסנבעל ןשידַיי םעד ּפָא טשינ טיה סָאװ

 רעד ךיוא רָאנ ,רעשידִיי-טשינ רעד רָאנ טשינ לָאמטּפָא ןוא םורַא רעשידִיי-טשינ רעד ;ג"ק ןופ

 גנע וצ ןענעז ייז .ג"ק יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ עגַארפ יד וצ ךָאנ טמוק םעד וצ .רעכעלדעשז

 ג"ק ןופ רעדניק יד זַא ,טלעטשעגנייא ױזַא זיא טרָאּפסנַארט רעד .לוש רעד טימ ןדנוברַאפ

 בילוצ ןוא םידימלת:-לוש יד טימ טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןרָאפקירוצ ןוא ןעמוק ןזומ

 .רעקיצניװ ךָאנ ןטלַאטשנַא עקינייא ןיא) העש 2:2ג"ק ןיא דניק ַא טגנערברַאפ םעד

 טעברַא יד ןריפ וצ סיוא טמוק סע עכלעוו ייב ןטייקירעוװש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ
 ,טכיירגרעד ךס ַא רעייז ג"ק רעד טָאה ,רעטלע-לוש רַאפ ןופ רעדניק יד טימ
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 !ג"ק ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ךעלטנגייא ןענעז סָאװ

 עקיניא ןרעװ געװ םעד ךרוד ןוא ג"ק םוצ ןרעטלע ענייז טרעטנענרעד דניק סָאד (א

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידִיי םעד ןיא ןגױצעגניײרַא ייז ןופ

 ַא ,דיל שידִיי ַא ,טרָאװ שידִיי ַא ,םייה רעד ןיא טייקשידַיי ןײרַא טגנערב דניק סָאד (ב

 -- םינג עשיערבעה יד ןופ) .ו"זַאא ,דלעה ןשידִיי ַא ןופ ,בוט-םוי ַא ןופ ןעמָאנ

 ,(שיערבעה

 רעד וצ ךיוא טקערידמוא ןוא לוש רעשידִיי רעד וצ טיירגעגוצ טרעװ דניק סָאד (ג

 יד ןקידנערַאפ רעדניק יד-טָא ןופ לייט רעטסערג רעד :רקיע רעד ןוא ,לוש-הכולמ

 ,ןלושלטימ יד ןיא גנודליב עשידִיי רעייז ךישממ ןענעז ןוא לושסקלָאפ

 ןדַארג עטשרע יד ןיא -- ג"ק ןופ ןײגרעכירַא סָאד

 רצבירַא רעדניק לָאצ

 ןיא יד ןיא ןיא

 9 ןדַארג עטג רעטלע-לוש

158 1000 280 85 : 

159 150 1795 69 

160 1198 12 26 

1061 1215 1118 79 

162 1463 1 1 

 טקעריד טשינ ןעייג ןוא ג"ק םעד ןקידנערַאפ סָאװ רעדניק יד ןופ טנעצָארּפ רעסיוועג ַא

 ,סייררעביא רָאי ַא ךָאנ קירוצ ןעמוק ,ןדַארג עטשרע יד ןיא רעבירַא

 םעד דצמ .תוננג ןיא לגנַאמ רעד זיא ג"ק יד ןופ ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוװ יד ןופ ענייא

 -וצ ןופ םעלבָארּפ יד ןזייל וצ ןווּורּפ ענעדיײשרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןיוש ןענעז ךוניחה דעו

 ףיוא עלזש ןימ ַאזַא ןלעטשוצקעװַא ןעגנולעג טשינ ץלַא ךָאנ םיא זיא סע רעבָא ,תוננג ןטיירג

 ,דוסי ןטנוזעג ַא

 ךוא סנירעַיצרעד סיוא ןלעפ סע .דנַאטשוצ-ץנעגרעמע ןַא ןיא ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג רימ

 .ךַארּפש ןוא שינעטנעקכַאפ טלעפ ,ג"ק יד ןיא ןריציטקַארּפ סָאװ יד ןופ לייט עסיורג ַא

 -לטימ ַא ןיא זיולב גנוטייירגוצ רעייז ןעמוקַאב עקינייא ןבָאה ,ןָא טזייו עלעבַאט יד יװ

 ,תוננג רַאפ יו סנרערעל רַאפ טסַאּפעגוצ רעמ ייז ןענעז לַאפ ןטסעב ןיא ןוא לוש

 תוננג יד ןופ גנוטיירגנוצ

 75 = == = י= יז = תוננג רַאפ רַאנימעס ןופ

 23 -- -- הליהק רעד ייב רַאנימעס-רערעל ,

 7 == == = יה יח == תודהיה ידומילל ןוכמ ,

 12 = == = י- -- ןלושלטימ ערעדנַא יד ,

 8 = = י-ה י= =- ןסרוק-לבערפ עקילָאמַא ,

 20 = יה יי יח = היש יי יז = עּפָארײא ,

 15 == י-ה י-ה יי ייז הוי יח = גנוטיירגוצ ןָא

 : 142 -- - - ה"ס
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ : :
 יז

 : גנודליב ענײמעגלַא :

 .לושלטימ ענײמעגלַא ןַא ךיוא טקידנעעג 96 ןבָאה תוננג 142 יד ןופ |

 .טעטיסרעווינוא ןופ סניטנעדוטס ןענעז -- 5

 .גנודליב רענײמעגלַא ןָא -- 2 |

 תורזוע יד ןופ גנוטיירנוצ

 24 -- -- -- תוננג רַאפ רַאנימעס ןופ סנירעליש

 ָ 32 -- הליהק רעד ייב .מעס רערעל , א

 7 -- -- -- תודהיה ידומילל ןוכמ , :

 20 -- -- -- -- ןלושלטימ ערעדנַא , ,

 8 -- -- == -- -- == גנוטיירגוצ ןָא , 

 91 -- - -- ה"ס

 ,(ןטרָאג רעדניק ַא ןיא רעדניק ןופ טעברַא) ךעלעמייב עקנינירג יד רעטנוא

 יד ןרינָאיצקעפרעּפ ןוא ןרָיורטסניא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןעזעגנייא טָאה ךוניחה דעו רעד

 רַאפ טנעמַאטרַאּפעד רעד טָאה .טעברַא רעד ןיא ףליה טימ ייז ןעמוקרעטנוא ןוא תוננג עגנוי

 -ייונָא ,ןןסעומש ,סעיצקעל ךרוד תוננג יד טימ טקַאטנָאק ןטנענַאמרעּפ ַא טלעטשעגנייא ג"ק :

 ,ףליהטימ ןוא ןעגנוז :

 4 171 ידי = =

54 
 = : 3 יש
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 ןוא ,ג"ק ןיא טעטיױיטקַא רעדעי וצ רעדניק יד רַאפ ןלַאירעטַאמ ןבעגעגסױרַא ןרעװ סע
 רַאפ ןעגנוזייוונָא עשיטקַארּפ -- ךעלטפעה עניילק ןופ םרָאפ ןיא "קעטָאילביב-ןשַאט, ןימ ַא
 .תוננג יד

 3 ןיוש טרינָאיצקנופ סָאװ ,ךַארּפש רַאפ סרוקיגנוצנַאגרעד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 .רָאינרעל ןצנַאג םעד ךשמב דנַאנכָאנ העש 2 ,ךָאװ ןיא לָאמ ןייא טנרעל ןעמ .רָאי

 ןטשרע ןדעי) רָאינרעל םעד ךשמב תוננג יד ןבעגעג ןרעוו שינעטנעקכַאפ ןופ סעיצקעל 8

 .(שדוח ןופ קיטנוז

 ,ןריּפָאק וצ ןלַאירעטַאמ עשיטקַאדיד ןופ וויכרַא רעכייר ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא'ס

 ןופ גנולעטשסיוא עטנענַאמרעּפ ַא :קעטָאילביב ריטלוסנָאק ַא ןופ ביײהנָא ןַא ;וו"זַאא ןעיילסיוא

 ןיא ןוא לארשי ןיא ג"ק יד ןיא טריציטקַארּפ ןרעוו סָאװ ,ַא"א םירישכמ-ןרעל ,ןדָאטעמ עיינ
 .טלעוו רערָאג רעד

 ידכב תוננג ןיא לגנַאמ ןופ םעלבָארּפ יד ןזייל וצ ךוניחה דעו רעד טווּורּפ ןפוא ַאזַא ףיוא

 .תומכ ןיא ןוא תוכיא ןיא ג"ק יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןלעטשוצּפָא טשינ
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 ןָאסלרעב ריאמ

 ליװסעזַאמ ןיא טאנרעטניא רַאניטעפ-רערעל

 -ַאב רעד ןיא ,סערייא-סָאנעוב טָאטש רעסיורג רעד ןופ רעטעמָאליק 700 ןופ ךלהמ ַא ףיוא

 ךרוד טעדנירגעג ,טַאנרעטניא רַאנימעס-רערעל רעיינ רעד טרינָאיצקנופ ,ליווסעזָאמ רעטסּווװ

 .סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד

 ןיא ךיז ןעניפעג -- ךעלדיימ רַאפ רעטייווצ ַא ןוא ךעלגנַיי רַאפ רענייא --- ןטַאנרעטניא יד

 עטנדרָאעגנייא ןייש רעייז ,ןטיײקכעלמעװקַאב ענרעדָאמ עלַא טימ ,םינינב עקידתובחר ייווצ

 .סעיצַאלַאטסניא עטסעיינ יד טימ ךיק ַא ןוא ,ןפיוה ,ןלַאז-סע ,ןרעמיצ-גנערברַאפ ןוא -ףָאלש

 -סינימדַא ןוא ןשינכעט ןטימ ןעמַאזוצ ,םידימלת 150 יד ייב ןעמענניײרַא ןענעק סעדייבעג עדייב

 .לַאנָאסרעּפ הא =

 .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל ןרַאפ ןינב םעיינ ןופ טקַארטנַאק-ףיוק םעד ןביירשרעטנוא םייב

 ,סרערעל .טנוװָא ןיא רעגײזַא 10 זיב ירפ רעד ןיא רעגײזַא 6 ןופ גָאט ןדעי עקַאט סע טשער

 ןקיצנייאנואנייא ןַא רעבָא ,סעיצקנופ ענעדיישרַאפ ןבָאה עטלעטשעגנָא ערעדנַא ןוא םיכירדמ

 ןטנעגילעטניא עשידִיי ןפַאש ןוא ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד רַאפ סרערעל עשידִיי ןדליבסיוא :ליצ

 -ךרד םע הרות; ןופ ללכ ןלעוטקַא ךָאד רעבָא ,ןטלַא ןטיול ןטעברַא עלַא .הביבס רעזדנוא רַאפ

 םידימלת עטלמַאזעגפיונוצ יד טמערופעגסיוא ןרעװו ללכ םעד ןופ טסייג ןיא עקַאט ןוא ."ץרא

 ייווגורוא ,ײװגַארַאּפ ,עיווילָאב יו ,רעדנעל עקידנגיל-טנעָאנ ןוא עניטנעגרַא תווציק עברַא ןופ

 .ליזַארב ןוא
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 -וצ םעד קנַאד ַא רעפסָאמטַא-שידִיי ערַאברעדנּוװ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רַאנימעס םעד ןיא
 -יטסניא ָא-םעד ןופ זַא ,ןפָאה וצ זיא סע .תועידי עכעלטלעוו ענײמעגלַא טימ הרות ןופ סָאגפיונ
 ןסיוו רעייז טימ בושי םעד ןעניד ןלעװ סָאװ טיילעגנוי עשידִיי ןופ רוד ַא ןעמוקסורַא טעוו טוט
 םעד ןופ ןטנעװלָאסבַא יד סָאװ טעברַא יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .עיצַאטנעירָא רעשידִיי ןיא
 םעד ןופ ןטנעירוטיבַא יד זַא ,ןגָאזצסיױרָאפ טכער סָאד רימ ןבָאה ,ךרוד ןריפ זָאלסױרַא ןט1
 ןשידִיי ןטײרּפשעצ םעד ןופ סרעטער יד ןייז ןלעװ ליװסעזָאמ ןיא טַאנרעטניא רַאנימעס-רערעל
 ,ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד ףיוא בושי

 -נַא-ןרעל ַאזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טנעמָאמ ןטשרע םענופ טָאה סערייא סָאנעוב ןופ הליהק יד
 זַא .ןעוועג םיכסמ ןבָאה סרעריפנָא עריא .ײטרַאּפ ןייא ןופ םתוח םעד ןגָארט טשינ רָאט טלַאטש
 .ןטעברַאסיױא לָאז -- תורוש ָא-יד ןופ רעביירש רעד -- טלַאטשנַא םעד ןופ רערימרָאפסױא רעד
 -סייא רעמ לָאמ ַא סָאװ רעד רַאפ ןטייקידנעווטיונ יד טימ גנַאלקנייא ןיא רַאנימעס ןרַאפ ןַאלּפ ַא

 חוכב ןייז ןלָאז ייז ןטנעמעלע עקיטיונ יד סרערעל יד ןבעג לָאז סָאװ ,ץניװָארּפ רעטשידִייעג

 .לַאז סע ןיא -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל

 ןשידיי םעד ןיא ןעעז סָאװ ,םיבושי-ץניװָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעמוקוצכַאנ

 רעגערט םעד ךיוא רָאנ ,עלוש רעד ןופ תומא 'ד יד ןיא רעטכיררעטנוא םעד רָאנ טשינ רערעל

 .בושי ןצנַאג ןרַאפ 'לג"דא עיגילער ,עיצידַארט ,רוטלוק רעזדנוא ןופ רעטײרּפשרַאפ ןוא

 ןוא טײקשידַיי ןופ טקידיײילעגסיוא טעמכ ןענייז סָאװ רעזייה ןופ ןעמוק סָאװ םידימלת יד

 סעלַא ףיוא רעבָא ןעמענ ,וו"זַאא םיגהנימ ,עיצידַארט עשידִיי טסייה סע סָאװ ןופ גנונַא ןייק ןבָאה

 ןלענָאיצידַארט םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה סָאד .תודהיה-חור ןיא ןבעגעג ייז טרעוו סָאװ

 דנַא"א בוט-םוי ,תבש ,הליפת ,תורשכ ןכלעוו ןיא ,טַאנרעטניא םעד ןיא טשרעה סע סָאװ טסייג

 יװ ורע טמערופעגסיוא ןענעק ןלָאז רעדניק עטשידַייעגסיױא ָא-יד ידכ הביבס עקיסַאּפ יד ןפַאש

 וליפַא .רעייט ױזַא זדנוא ןענייז סָאװ םיינחור םינינק עלַא וצ גנַאגוצ ןוויטיזָאּפ ַא טימ ,ןדִיי עטכע

 ,דמָערפ ױזַא ייז זיא סָאװ ,טסייג ןשידִיי םעד וצ גנַאגוצ ןוויטַאגענ ַא טימ ןעמוק סָאװ רעדניק יד

 זייווכעלסיב .עיצוטיטסניא רעד ןופ לעטשנייא ןשידִיי-טכע םעד קידהגרדהב ףיוא ךיוא ןעמענ

 ןצַאשּפָא ןוא ןליפ יז טכַאמ סָאװ ,רעפסָאמטַא רעקידנשרעה רעד ןיא טרעדילגעגנייא ייז ןרעוו
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 זיולב .ןטייהניֹוועג עשיפיצעּפס ןוא םיגהנימ ערעזדנוא ןופ ןטרעװ עסיורג יד קירעהעג יוז

 ןיא ףיט ,רעבָא ןייזטסּוװַאברעטנוא רעייז ןיא .דמערפ ןעוװעג טיײקשידַיי ייז זיא קיפיואנביוא

 עיצַאלימיסַא ןופ שַא ןטימ ןטָאשרַאפ עקַאט ןעוועג .טנערבעג הנס רעד ךָאנ טָאה ,המשנ רעייז

 .ןרָאװעג טנערבעגסיוא טשינ ךָאד ןוא ,ןענערב וצ טרעהעגפיוא טשינ ךָאד ןוא

 "עטשנייא עשידִיי עסיוועג ןגעק עיצקַאער רעשירעדניק ןופ ןלַאפ ןַארַאפ ןענייז סע ביוא

 ןיא טײרּפשרַאפ רעייז זיא סָאװ גנולעטש ַא ןופ ןוא ץנַארָאנגיא ןופ סנטסרעמ יז טמוק ,ןעגנול

 טימ טשינ טמיטש סָאװ רעדָא ,דמערפ זדנוא זיא סָאװ ץלַא ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןטייצ ערעזדנוא

 שינעדנעטשרַאפ טימ ןוא עביל טימ ,טקַאט טימ רעבָא ןרעו סרעליש יד .ןעגנוניימ ערעזדנוא

 טכַאמ סָאװ ,ןבעל-רעגייטש ;טַאנרעטניא ןיא טשרעה סָאװ ןבעל-רעגייטש םעד ןיא ןטכָאלפעגניירַא

 ףיוא קידנקוק טשינ ,ןענייז סָאװ ,ןליפעג עשידִיי ענעפָאלשעגנייא זיולב יד ןכַאװרעד ייז ןיא

 ףיט ןבילבעג ךָאד ,דניק ןפיוא טקריוװעג ןבָאה סָאװ ןרָאטקַאפ עוויטַאגענ עכעלרעסיוא עלַא

 רָאנ ,טייקשידִיי טנרעלעג זיולב טשינ טרעװ טַאנרעטניא ןיא .ןצרַאה ןייז ןיא טלצרָאװעגניײא

 .יקסנעװָאק ןויצ-ןב רָאטקעריד רעד -- טנורגרעטניה ןיא .עיצקעל ַא .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל

 רימ ןענעק ,הרות רעד קידנריזַארפַארַאּפ .טסייג ןשידִיי ןיא ,טײקשידַיי ןיא טבעלעג טרעוװ סעצ

 -סגנוגייצרעביא רעזדנוא טקעטש םעד ןיא ןוא ,"עמשנ, םעד רַאפ זיא "השענ. רעד זַא ,ןגָאז

 .טפַארק

 ףיוא ןטַאנרעטניא יד ןָא ךיז ןפערט סע עכלעוו טימ ןטייקירעוװש יד טנַאקַאב טוג ןענייז סע

 ףיוא ןזייוונָא ןענעק לָאז סָאװ טַאנרעטניא רעד ןַארַאפ טשינ .ןעמַאנסיוא ןָא ,טלעוו רערָאג רעד

 ןוא סרעיצרעד ןרָאי עגנַאל טניז ןיוש ךיז ןעלגנַאר טיבעג םעד ףיוא .ןעגנוכיירגרעד עמָאקלופ

 "נוהרָאי עטצעל יד ןיא ןימ םעד ןופ ןטוטיטסניא עטשרע יד .רעדנעל עלַא ןופ סרעריטנעירָא

 ןטייוו ןפיוא ןגָארטרעבירַא אקווד ךיז ןליוו רימ ביוא ןוא) דנַאלגנע ןיא רימ ןעניפעג רעטרעט

 טשינ רעבָא ןענעק רימ .רעדנעל ערעדנַא ןיא רעטעּפש ,(ַאטרַאּפס ןופ ןבייהנָא רימ ןזומ ,ןטכענ

 ןענייז ןליצ יד ןוא ןשינעפרעדַאב יד ,ןעגנוגנידַאב יד לייוו ,ייז ןופ רעטסומ ןייק ןעמענּפָארַא

 -פיױרַא גנירג ױזַא ןָא טשינ טמוק סע זַא ,זיא ייז ןופ ןענרעל ָאי ןענעק רימ סָאװ .ערעדנַא רָאג

 זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד גנורַאפרעד רעייז ןופ .געוו ןכיילג םעד ףיוא טלַאטשנַא ןימ ַאזַא ןריפוצ
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 דיא לַאנָאסרעּפ רעד ןעװ וליפַא ,ןעמעלבָארּפ ענעעזעגסיורָאפמוא ןענַאטשנַא ןענייז קידנעטש

 .טיבעג םעד ףיוא טיירגעגוצ ןעוועג

 -נעגרַא ןיא ןימ םעד ןופ טלַאטשנַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא "תודהיה ידומילל ןוכמ , רעד

 ןרַאפ ןעלטימ עקיטיונ יד קידנעניפעג טשינ .תודירי ןוא תוילע טכַאמעגכרוד טָאה ןוא עניט

 ליוװסעזָאמ ןיא ךיוא .ןפַאשּפָא טזומעג םיא רע טָאה ,טַאנרעטניא םעד ןרעסעברַאפ ןוא ןטלַאהנָא

 -סיסקע ןייז ןופ רָאי ןט4 םוצ .טַאנרעטניא ןרַאפ םערָאפ-דנע ןייק ןענופעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה

 .גנורַאפרעד רעזדנוא ןופ ןייש ןיא ןעגנורעסעברַאפ ענעדיישרַאפ טכַארבעגנײרַא רימ ןבָאה ץנעט

 .רַאנימעס ןופ ןטסנוג םוצ ןפורּפָא ךיז רעכיז ןלעװ סָאװ

 לָאז ןעמייה ערעייז טימ םידימלת יד ןופ טקַאטנָאק רעד זַא ,טגרָאזעג לעיצעּפס טרעוו סע

 סָאװ ,ןרעטלע יד ןופ ןכוזַאב עכעלנעזרעּפ ךרוד יװ ווירב ךרוד ייס ,קידרדסכ ןרעוו ןטלַאהעגנָא

 ךץנַאג ַא טעמכ ךשמב טַאנרעטניא ןיא ןבעל ,רעבָא םידימלת יד .רָאי ןיא לָאמ ייווצ רָאפ ןעמוק

 .דומע םייב דימלת א -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל

 ךֶוֹא ןייז ױזַא עקַאט לָאז סע ןגרָאז רימ .םייה רעייז ןעניפעג ייז ןפרַאד םיא ןיא זַא ױזַא ,רָאי

 יד ּוװ ,הביבס עשימייה ַאזַא טַאנרעטניא ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .טכיירגרעד סע ןבָאה רימ

 טל וצ ,דניירפ ןוא םירבח עתמא םיכירדמ ערעייז ןיא ןעניפעג ןוא סיוא ךיז ןבעל םידימלת

 .ןעמעלבָארּפ עלַא ייז טימ ןריטנעמָאק ןוא יורטוצ ןטסערג םעד ןבָאה ייז

 לדכב ,עלושלטימ-לַאנָאיצַאנ עקיטרָא יד ןכוזַאב ֹוצ ביוחמ ןענייז סרעליש עלַא טעמכ

 סַאװ ץלַא ןייז דמערפ טשינ םיא לָאז סע ןוא גנוטיירגוצ עשיזַאב ַא ןבָאה לָאז רעליש רעדעי

 -טלַעוװ ןוא עשידַיי -- ןלייט עדייב ָא-יד ןופ סרעריפנָא יד ןופ עיצַאנידרָאָאק יד .רוטלוק טסייה

 .עקיטייזנגעק ַא זיא טעברַאטימ יד .עטקעפרעּפ ַא זיא -- עכעל

 ךכָאנ ,קידנעמוקַאב ,יָאטנעימרַאס .פ .ד, עלושלטימ-לַאנָאיצַאנ יד ןכוזַאב םידימלת יד

 ."רעשזישטַאב , לטיט םעד ,סרוק ןצנַאג םעד ןקידנערַאפ

 ךופ לעטשנעמַאזוצ רעד .ךָאװ ַא ןעהעש-ןרעל 20 םידימלת יד ןבָאה ,םידומיל עשידִיי רַאפ

 יװ רעקינייו טשינ ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז :רעכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טשינ זיא םידימלת יד

 -ידַיי ןייק ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עיווילָאב ןופ 2 ןסָאלשעגנייא ,םיבושי 8
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 -געעג ןבָאה ייז ןופ לָאצ עטסערג יד .רָאי 17 זיב 10 ןופ ןעוועג זיא רעטלע רעייז .סעלוש עש

 -עג טשינ ןבָאה סָאװ םידימלת ןעמונעגנָא ךיוא רעבָא ןבָאה רימ ;עלוש-ביײהנָא עשידִיי ַא טקיד

 ךעלדנַאװרַאפ וצ רעווש רעייז ןעוועג הליחתכל עקַאט זיא .ףלַא תרוצ ןייק ןגיוא ערעייז רַאפ ןעז

 רענדָאמ-הנושמ ָא-רעד .טײקצנַאג ןייא ןיא רעדניק עקיטרַאנדיײשרַאפ ןופ טַארעמָאלגנָאק םעד

 -ּפעקס ןפורעגסױרַא ךיוא יו םינקסע ךס ַא ןקָארשעגרעביא טָאה םידימלת יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 רעד ןופ עיצַאגענ ןוא קיטירק ןייק טלעפעג טשינ טָאה סע םגה ,ןטַאטלוזער יד ןגעוו םזיציט

 םינקסע עקידנריפנָא יד ןבָאה ,ןעגנוניימ עוויטַאגענ יד ןגעקטנַא .טוטיטסניא םענופ טפנוקוצ

 -סניא םעד ןופ טייקידנעװטיונ רעד ןיא ןביולג ןפיט רעייז טימ טלעטשעג ךיז הליהק רעד ןופ

 רעלופתוירחַא ןוא רענעבעגעגרעביא רעייז טימ םיכירדמ ןוא לַאנָאסרעּפ-רערעל רעד ,טוטיט

- 

 ןופ טנעדיזערּפ ןוא ןיײשנעמַאק היבוט רייד להקה שאר -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס

 .זָאלסױרַא ןטשרע ןופ םידימלת יד ןעמָאלּפיד רעביא ןביג זלָאג בייל ךוניחה דעװ

 "רַאפ ןוא הדיל-ילבח יד ןעמוקרעביא גלָאפרעד טימ טנעקעג ןעמ טָאה םעד קנַאד ַא .טעברַא

 על עשידִיי רַאפ טוטיטסניא ןטמערופעגסיוא טוג ַא ןיא הריצי עטריניפעד-טשינ יד ןעלדנַאװ

 .סרער

 -לַארענעג ןקיטלָאמעד םעד ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא רַאנימעס ַאזַא ןפַאש ןופ קנַאדעג רעד

 +ףיוא טריזַאב ןעוועג זיא עיצַאטנעמוגרַא ןייז .שרעגנייפ יבצ 'ה ,הליהק רעד ןופ רַאטערקעס

 יד ןעגנולשעגנייא טָאה טָאטש יד :טנורגרעטניה רעניטנעגרַא ןכעלטפַאשלעזעג-שירָאטסיה םעד

 -יפילַאװק ןוא עטסעב יד ןעמונעגוצ טָאה טָאטש יד ;ץניװָארּפ רעד ןופ תוחוכ עטנעגילעטניא

 ששידִיי ענעסקַאװעגסיוא-סיורג יד רַאפ טמיטשַאב ייז ןוא ץניוװָארּפ רעד ןופ סרערעל עטסטריצ

 סָאװ בושי ןשידִיי םעד ןופ 20 0 רעדָא 25 יד זַא ,הנכס יד ןענַאטשטנַא זיא .טָאטש ןופ סעלוש

 ךוא סרעריפ עקיטסייג ןופ ןלעפ ןבילוצ ןרעו טדמערפרַאפ לָאז ץניװָארּפ רעד ףיוא טניֹוװ

 ַא סָאװ ןעמונעגמורַא תוליהקה-דעוו רעד טָאה 1958 ףוס םייב .סרערעל עשידַיי ןופ לעיצעּפס

 -לוש ןרַאפ סעציטש ןוא ןעגנורעייטשייב ענייז ןוא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןטעטױװיטקַא רעמ לַאינ

 רעבָא טָאה תוליהקה-דעוו רעד .רעסערג לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג ןענייז ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןזעוו

 ירד .לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעד -- םעלבָארּפ ָא רעד ןופ גנוזייל-טּפיױה יד ןבעג טנעקעג טשינ

 גיי
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 םיבושי .דנַאל ןופ ןרעניא ןיא טייקשידִיי ןטײרּפשרַאפ טימ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז סָאװ סרערעל

 -ייז ןרעטנעצ עשיטסינָאלָאק עשידִיי עטלצרָאװעגניײא :ןקלעװ וצ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב ןבָאה

 ןענייז ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ,ןלוש ,סעלוש ,ןקעטָאילביב ערעייז ןוא ןרָאװעג טרַאדרַאפ ןענ

 .סרערעל ןופ ןלעפ ןבילוצ ןדנּווװשרַאפ ךעלסיב וצ

 -ושי עטמַאזנייארַאפ יד ןופ יירשעג-ייו םעד ןרעה טזומעג ךיוא טָאה תוליהקה-דעוו רעד

 -עפע ןגעוו וליפַא ןעמולח טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ --- סעילימַאפ 10 זיב 1 ןופ םיבושי -- םיב

 ,םיבושי עלַא ָא-יד רַאפ ."ןרעוװו טשינ רעדָא ןייז. ןעוועג זיא םעלבָארּפ-טּפיוה רעייז .עלוש ַא ןענ

 -ניִק עשידִיי עטמותירַאפ יד רַאפ ,ןשטנעמ עשידִַיי עטמַאזנייארַאפ יד רַאפ ,ןטיונ עלַא יד רַאפ

 תמאב ַא -- ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס רעיינ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עלַא ייז רַאפ -- ,רעד

 ןיא טסּוװַאב ךָאד ןוא זדנוא ייב ונימב דיחי ַא .עניטנעגרַא ןופ ןזעוו-לוש םעד ןיא הריצי עיינ

 -לוזער עטוג ענייז טימ -- ץנעטסיסקע רעצרוק ןייז ףיוא קידנקוק טשינ -- רעדנעל ערעדנַא

 ,םידימלת יד ןופ גנונידַאב-ןיײלַא -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס

 רעד ןיא טרָא ןייק טשינ ןעמענרַאפ סָאװ םיבושי עכעלטע ןענָאמרעד וצ יאדכ ָאד זיא סע .ןטַאט

 ,תוחּפשימ עטמַאזנייארַאפ 2 רעדָא 1 וצ טרָאד ןעניֹוװ סע לייוו ,ןבעל ןשידִיי רעזדנוא ןופ עּפַאמ

 -יטיק :ןענייז סָאד .ליווסעזָאמ ןיא ןענרעל רעדניק ערעייז טקישעג ייז ןבָאה ןגעווטסעד ןופ ןוא

 ןליפַא .דנַא'א ָאבָארַאגלַא ,ןיקראינ ,ָאדרַאנרעב-ןַאס ,ןָאיסּפעסנָאק ,זעדנַאנרעּפ ,ַארעררעה .יּפיל

 .הרות ןענרעל ליװסעזָאמ ןייק ןעמוקעג ןענייז םיבושי ערעסערג ןופ רעדניק

 -רערעל םעיינ םעד ןיא יװ גנוצנַאגרעד ןופ דלעפ טיירב ַאזַא טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה ךוניח

 ןזומ עכלעוו ,םידימלת יד רַאפ רעווש ץנַאג עקַאט זיא הרותה-לוע רעד .ליוװסעזָאמ ןופ רַאנימעס

 ןיא ןעעז סָאװ ןרעטלע .םידומיל ענימעגלַא ןוא עשידַיי ןופ סרוק ןקיכַאפייווצ ַא ןכַאמכרוד

 -ַאב סָאװ רעדניק ןוא ,טקיטומטנַא ךיילג ןרעו רעדניק ערעייז רַאפ ערעירַאק ַא זיולב ןענרעל

 רעד זיא סע יװ .רַאנימעס םעד ןזָאלרַאפ ןזומ ,ןליוו ןוא רעטקַארַאכ ןקרַאטש ןייק טשינ ןציז

 -סיוא ןוא טפַארק-ןליוו ַא ןבָאה סָאװ יד ,עקרַאטש יד רָאנ ןביילב ,ללכב טייקשידִיי טימ רעגייטש

 ןטרעוװ עשידִיי טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ןגָארטוצרעבירַא ייז טכעלגעמרעד סָאװ רעיוד

 -ייז רָאי םעד ךשמב .םידימלת 62 טימ רַאנימעס רעד ןרָאװעג טנפעעג זיא 1959 ץרַאמ ןיא
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 .םידימלת 9 יװ רעמ טשינ (ןגיוצעגקירוצ ךיז רעדָא ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא) ןטָארטעגסױרַא ןענ

 עכלעוו טימ ןדנעטשמוא עדמערפ ןוא עיינ יד טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו ,לָאצ עקיטשינ ַא

 .ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה םידימלת יד

 -עס םעד טזָאלרַאפ ןוא םידימלת 80 ןבירשרַאּפ ךיז ןבָאה --- רָאינרעל רעט2 -- 1960 ןיא

 ןוא םידימלת 120 ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה --- רָאינרעל רעט2 -- 1961 ןיא ;10 זיולב ןבָאה רַאנימ

 עכלעוו ןופ ,ןטנעװלָאסבַא 48 ןופ זָאלסױרַא ןט1 ןייז טַאהעג רַאנימעס רעד טָאה רָאי ףוס םוצ

 ייז יו ױזַא ןוא ,סענעמַאזקע-בָאגוצ ןגײלַאב טפרַאדַאב ןבָאה 10 ערעדנַא יד .28 ןטעברַא סע

 .ןטעברַא וצ טכער רעייז ןריֹוװעגנָא ייז ןבָאה ,ןָאטעג טשינ סָאד ןבָאה

 .טנגוי רעד טימ ,לארשי ןופ ,ןיסח .ח ךירדמ רעד -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס

 -עגפיוא רימ ןבָאה -- רַאנימעס-רערעל םעיינ םעד ןופ ץנעטסיסקע רָאי רעט4 -- רָאי-ייה

 -יינ יד וצ רערעמ ךָאנ ןסַאּפוצ ךיז טלָאװעג ןבָאה רימ לייוו ,םידימלת 74 יװ רעמ טשינ ןעמונ

 עשירעיצרעד ערעסעב ףיוא עיצוטיטסניא יד ןלעטשקעװַא ךיוא ןוא ןטייקכעלמעווקַאב עקיט

 .טיבעג םעד ףיוא גנורַאפרעד רָאי 3 ןופ טַאטלוזער סלַא -- רעִירפ יו תודוסי

 -נּוװ סיורג ןפורעגסױרַא רעכיז טָאה .העיקש ַא ךרוד טכַאמ סָאװ בושי ַא זיא ליוװסעזָאמ

 םעד טעדנירגעג ,לפרעד ןיילק ַאזַא ןיא ,בושי ןטייוו ַאזַא ןיא טָאה ןעמ סָאװ טקַאפ רעד רעד

 -רַא ןייק טלעפעג טשינ ייז טָאה סע ןוא -- טהנעטעג ןבָאה ןגָאגַאדעּפ עסיוועג .רַאנימעס םעיינ

 -רעדָאמ עריא טימ טָאטש עסיורג יד ןבָאה זומ רעכעלטנגוי רעקיטנייה רעד זַא --- עיצַאטנעמוג

 -יוויצ רעזדנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא ןּפַאזנייא ךיז ןיא ןענעק וצ ידכ ,ןטייקכעלמעװקַאב ענ

 -קַאפ עכעלטפַאשלעזעג עלַא יד ןיא רעכעלטנגוי רעד ךיז טקיטיונ ,גנוניימ רעייז טיול .עיצַאזיל

 ןיא ןעוועג טשינ זיא הנעט יד .דָאירעּפ-סגנורימרָאפ ןייז ןיא ןקריװַאב םיא ןלָאז סָאװ ןרָאט

 ןפַאש וצ געוו ןרעטכייל םעד ןביילקסיוא ןשיווצ זַא ,ןטלַאהעג רעבָא ןבָאה רימ .קידתועט ןצנַאג

 ןופ ןינב בור ןוא ןינמ בור רעד טרירטנעצנָאק זיא סע ּוװ -- סערייא סָאנעוב ןייק םידימלת

 רַאפרעד רעבָא ,ןרערעווש םעד ןביילקסיוא ןוא --- ןרָאטקַאפ-סגנוקריוו עלַא טימ בושי רעזדנוא

 טָא ןוא ,עטצעל סָאד ןעוועג יאדכ זיא ,ליוװסעזָאמ ןיא רַאנימעס םעד ןפַאש וצ געוו ןוויטיזָאּפ

 :סָאוװרַאפ
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 -ָאו :טשינ קפס ןייק זיא ,ןרעטנעצ-רוטלוק ןפַאש ןעמ ןעק ךעלטעטש עניילק יד ןיא זַא

 ןופ ןוא טעטש עסיורג ןייק ןעוועג טשינ רעכיז ןענייז ,דנַא"א זלעט ,רימ ,עקדָאבָאלס ,ןישזָאל

 200 עטצעל יד ךשמב קלָאפ רעזדנוא ןופ רערימרָאפסױא ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה ןגעווטסעד

 -טכע ןַא ןופ טפַאז סָאד רעבָא ךָאנ טגָאמרַאפ יז ,לטעטש ןיילק ַא עקַאט זיא ליװסעזָאמ .רָאי

 ןױש טָאה לטעטש סָאד ןעוו ,טציא וליפַא ךעלשידִיי ןבעלסיוא ךיז ןעק ןעמ ּוװ ,בושי ןשידִיי

 'טָאה טייקכעלקריוו יד ןוא ,גנוניימ רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד .ץנַאלג ןקילָאמַא ןייז ןופ ןריולרַאפ

 -נגראד םילשוריא רעקילָאמַא רעד ןופ הביבס רעקִיור רעד ןיא :תורעשה ערעזדנוא טקיטעטשַאב

 .טָאטש רעסיורג רעד ןיא יו רעמ ךס ַא ןריפסיוא ןוא ןצעזוצכרוד ךעלגעמ עקַאט זיא "הניט

 ,ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס ןופ ןינב רעיינ רעד

 רעד ןיא יו רעוויטקעפע ןוא רעטקעריד זיא רעדנוזַאב רעליש ןדעי טימ טקַאטנָאק רעד

 רעמ טימ ,טַײקמַאזקרעמפיוא רעמ טימ טלדנַאהַאב ןרעוװ דימלת ןדעי ןופ ןסערעטניא יד .טָאטש

 סָאװ ןעגנוזייוונָא יד תופי םינּפ רבסב ןייז וצ לבקמ דימלת םעד טקריװַאב סָאד ןוא ,גנוטכַא

 .סרעִיצרעד ענייז ןופ טמוקַאב רע

 -רַאפ ןענייז ןדַיי ןוא ןשטנעמ עצנַאג יו ןעמערופוצסיוא ייז ןָא ןדנעוו רימ סָאװ ןעלטימ יד

 גנוָיצַאב עשירבח ;ללכב ןבעל ןיא ןוא שיט םייב ןרינַאמ עטוג ,םיגהנימ עשידִיי :עקיטרַאנדיײש

 טימ ייז ןריסערעטניארַאפ ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ ערעייז רַאפ גרָאז ,עטרינרעטניא יד ןשיווצ

 -ַאב ייז ּווװ ,סעמעט ענעדיישרַאפ ףיוא תוחיש עטּפָא ןרעה ןכַאמ ייז ,ןעמעלבָארּפ עכעלגעט יד

 ענעדיישרַאפ ייב ןקירדוצסיוא יירפ ךיז טייקכעלגעמ יד ייז טיג ןעמ ןוא קיליוויירפ ךיז ןקילײט

 -ַאב ןיילַא ייז ןוא םידימלת ענעגייא יד ןופ טכַארבעג ןרעוװ סעוויטַאיציניא ךס ַא ;ןטייהנגעלעג

 - קעטָאילביב יד .סיוא ןיילַא ייז ןטעברַא ןוא ןטקַא ערעייז ןופ ןעמַארגָארּפ טייהרעמ יד ןעמיטש
 -נוטסעמרַאפ-טרָאּפס יד ;ןבעל רעייז ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו רעייז ַא ןעמענרַאפ קעטָאקסיד יד ןוא

 עלַארגעטניא יד ןכיירגרעד וצ ןעלטימ עטסעב יד ןענייז לג"דא ןעגנולייוורַאפ ,ןריצַאּפש ,ןעג

 .ןשטנעמ סלַא ןה ןוא ןדִיי סלַא ןה ,שיזיפ יו קיטסייג ייס ,סרעליש ערעזדנוא ןופ גנורימרָאפ

 ַא סָאװ רעזדנוא טימ עטקרַאטשרַאפ ,ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא זַא ןטרַאװרעד וצ זיא סע

 עגנוי יד זַא ,ה"ד ,ןטַאטלוזער עכיירגלָאפרעד וצ ןעגנערב ןלעװ ,ןעגנורַאפרעד ערעסערג לָאמ
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 .טכיל טשטנעב הדימלת ַא -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל :

 ,גנורעייפ-תבש-תלבק ַײײב שודיק טכַאמ דימלת א -- .ליװסעזַאמ ןיא רַאנימעס
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 יד זייז ןוא םישרוי עטקעריד ערעזדנוא ןרעוו ןלָאז ,סיוא טנייה ןרימרָאפ רימ סָאװ סרערעל

 .בושי רעזדנוא ןופ םיגיהנמ עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק עשידִיי עקידנגרָאמ

 -סיוא עקיזיר טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ סעזערּפמיא-רוטלוק ןופ טדערעג טרעוװ סע ןעוו

 יד ןבעג ןעגנוגנערטשנָא עשימָאנָאקע יד ןלעוװ :סעגַארפ עברַאה קידנעטש ךיז ןלעטש ,ןבַאג

 יד זַא ,ןגָאז ךָאנרעד ןענעק לָאז ןעמ ןזָאלסיוא טוג ךיז ווּורּפ רעד טעװ ?ןטַאטלוזער עטרַאוװרעד

 ?יאדכ ןעוועג זיא ?ערוטנַאװַא,

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סערייא סָאנעוב ןופ הליהק יד ןעוו זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רימָאל

 -ברוד ,טציא יוװ טקנוּפ ,דנַאל סָאד טָאה ,רַאנימעס רעליוװסעזָאמ ןופ וויטַאיציניא יד ןצעזוצכרוד

 -געמ עלעיסנַאניפ יד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאװ סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ דָאירעּפ ַא טכַאמעג

 ,ץנַאט-לארשי ַא קידנצנַאט -- .ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס

 ַא ןיא גנומענרעטנוא עכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא ןריפוצכרוד ןסילשַאב .הליהק רעד ןופ ןטייקכעל
 -טייוו ןופ ןינע ןַא ןעוועג תמאב זיא ,םעלבָארּפ ַא זיא טקעּפסַא רעשימָאנָאקע רעד ןעוו דָאיװעּפ
 ,טייקידוועעז

 -לַאוװרַאפ רעקיטציא רעד ןיא גנוצעזרָאפ ריא ןענופעג טָאה טייקידוועעזטייוו עקיזָאד יד

 -- ןַאמדירפ רזעילא ,טנעדיזערּפ -- ןיישנעמַאק היבוט ר"ד טימ שארב הליהק רעד ןופ גנוט

 ךָאנ טָאה גנוטלַאװרַאפ-הליהק עקיזָאד יד .ריסַאק -- ּפָאקָארג רשֶא ןוא ,רַאטערקעס-לַארענעג

 .םערָאפ עוויטיניפעד ןייז ןבעגעג םיא ןוא רַאנימעס םענופ םענרַאפ םעד טרעטיירבעגסיוא רעמ

 ןענייז סָאװ ןעמעלבָארּפ עלַא ןופ גנוזייל רעד וצ ןטָארטעגוצ ייז ןענייז דנַאטשרַאפ סיורג טימ

 ןעייטש ייז זַא טריּפשרעד ייז ןבָאה ןָא טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ ןוא ,רַאנימעס ןטימ ןדנוברַאפ

 -נעגרַא ןיא ןזעוו-ךוניח ןופ עטכישעג רעד ןיא לעלַארַאּפ ןָא גנוניישרעד רעשירָאטסיה ַא רַאפ

 -עס ןופ ןטַאנרעטניא יד רַאפ רעזייה עכעלטע טפיוקעגנייא ןעמ טָאה דָאירעּפ רעייז ןיא .עניט

 ןלעפ טשינ לָאז סע זַא ,טגרָאזעג ןוא ןעגנוטכירנייא עטסנרעדָאמ יד טימ טגרָאזַאב ייז ,רַאנימ

 -סניא םענופ גנולקיװטנַא רעלענש ןוא רעלַאמרָאנ רעד וצ רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד םוש ןייק

 .עטגָאזעג סָאד ןכַאמ רערָאלק ןלעװ ,ןבעגנָא רעטייוו ָאד ןלעוו רימ סָאװ ןרעפיצ יד .טוטיט
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 רעד ךרוד עטקעדעג ,ליװסעזַאמ ןיא רַאנימעס םעיינ םעד ןופ תואצוה

 סערייא סָאנעוב ןופ הליהק

 שדוח

 ץרעמ

 לירּפַא
 יַאמ

 ינוי

 ילוי

 יגינא

 'טּפעס

 'טקָא
 "ווָאנ

 'צעד

 1960 ינַאי

 1960 'בעפ

 לכה-ךס

 יהטנפיוא

71,500.-- 

70.400--- 

71.500.-- 

128.800.-- 

115.200.-- 

115.200.-- 

111.600.-- 

128.400.-- 

116.000.-- 

116.000.-- 

 1999 רַאי

 עניײמעגלַא

 לכה - ךס ןבַאגסיוא ירַאטערקעס רערעל ירטסינימדַא

--.18.500 --21.600 4.055.80 ---3.400 0 :1 

--.13.900 *--:21.600 1.610:20 --.3.400 10 

 10+6+ש2 5 3.400.-- 1,723.65 23.100--- 9.100.--

--.9,700 23,100 1,409:20 --.3,400 00:::620) 

---9,700 --:23.100- :1,738 --:153.138 

--:10.866 --23.100. 2.880.70 ---;4.180 10 

--.8.200 ---23.100 --,3.156 ---3,400 --.149,456 

--11.927 --46.100 3.18810 --.3.400 0 1 

--:12.500 --59,216 2.103440 ---3,400 1660 

-:17.816 --21.300 0 1 --.3.400 10 

---9.200 --.26.500 -- -- --,35.10 

---9.200 ---26.500 -- -- --.35.100 

1.589,2302:75 34,180-- 24.398.15 344,316.-- 141.209.--- 1.044.600--- 

 רעד ךרוד עטקעדעג ,ליוסעזָאמ ןיא רַאנימעס םעיינ םעד ןופ תואצוה

 סערייא סָאנעוב ןופ הליהק
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 1960 רָאי

 ענײמעגלַא

 לבה - ךס הריד עיינ ןבַאגסיױא ירַאטערקעס רערעל ירטסינימדַא יהטנפיוא שדוח

 201.572 50.000.-- 4,500.-- 3.118-= 44.400-- 22.500:-- 16.394--- ץרעמ

 255.9504.-- 50.000--- 4,500.-- 8.154-- 44.400-- 21.500:--- 120.950.-- לירּפַא

 347.211.-- 100.000:-- 4,500.-- 3,362-- 58.400-- 25.500:-- 146.462.-- יַאמ

 202.214,-- = 18.087.-- 12,349: 44.400--- 28.800:-- 108.365.-- ינוי

 250.170-- 50.000:-- 43,335.-- 6.394-- 44.400-- 28.800-- 78:041.-- ילוי

 290.510-- 50.000-- 25,040-- 21.2608-= 44.400-- 25.500:-- 117.206:-- .גיוא

 242.091.-- 50.000.-- 5.200--- 4.306-- 44.400-- 200:.26:-- 111.985.-- 'טּפעס

 236.152:-- 50.000--- 5.260--= 10,9232-- 44.400-- 26.200--- - 99.360.-- *"טקָא

 234,421. 50.000-- 11.579.-- 3,214 -- 44,400-- 26.200:-- 99.028.-- "ןוָאנ

 3232.6073-- 50.000-- 21.1239-- 10.088-- 83.358-- 46.466:-- 121.622.-- 'צעד

 147,870:-- 50.000:-- 26.000:-- 1.270:-- 44.400-- 26.200--- =- 1961 'בעפ

 208.242-- 50.000-- 10911-- 11:88-- 523.500-- 32:200-- 49.942-- 1961 ינַאי

 2.948,720-- 600.000-- 180:751-- 102,903-- 594.858-- 340.466.--- 1.129.752-- לכה'"ךס
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ



 ןיזיר הר

 םוצ טננוי רעד ןופ גנורעטנענרעד יד
 ןנעל ןשידִיי

 .ןבעל ןשידִיי ןלופרילָאק ַא ,ןכייר ַא טימ ןעמירַאב ךיז ןָאק הליהק רעזדנוא

 עכלעוו ןעגנוגעוװַאב-"הילע, יד ,םוטנדיִי רעניטנעגרַא ןרַאפ דובכ ַא זיא סָאװ ץענ-לוש יד

 ,לארשי ןיא "םיצוביקג רעניטנעגרַא ןופ גנודנירג יד ,ןעגנוכיירגרעד עשיצולח עוויטיזָאּפ ןפַאש

 ןטלַאטשנַא עזעיגילער ,סעיצוטיטסניא-ספליה עליפ יד ןופ ןטייקיטעט עלופטסנידרַאפ יד

 רעטסקיטכיװ רעד רַאפ הליהק רעזדנוא ןענעכיײצַאב ןוא תודע ףיורעד ןענייז 'לג"דא ןבולק

 .עקירעמַא"ןייטַאל ןיא
 טשינ ךיוא ןלעפ ןרעױדַאב םוצ ;טצנַאלג סָאװ דלָאג ץלַא טשינ זיא ,קידנעטש יװ ,רעבָא

 -רעטנוא טּפיױהרעביא ןעמ ףרַאד ייז ןשיװצ ןוא ןכירטש עלעקנוט ןייק ןבעל-הליהק רעזדנוא ןיא

 ןייק טשינ ןעמוקַאב עכעלטנגוי ןוא רעדניק טנעצָארּפ רעסיורג ַא סָאװ ,טקַאפ םעד ןכיירטש

 .גנויצרעד עשידַיי םוש

 ןסיורג ַא ךיז טימ קעװַא טּפעלש עיצַאלימיסַא יד יװ ןעזוצוצ ךעלנייּפ סיוועג זיא סע

 -ַארט עדייב ןופ יו רוטלוק רעזדנוא ןופ ייס יז קידנרעטייוורעד ,טנגוי רעזדנוא ןופ רָאטקעס

 זַא ,טניימעג ןבָאה רימ ןעוו ,טַאהעג תועט ַא ,ןרעױדַאב םוצ ,ןבָאה רימ .ןכַארּפש עלענָאיציד

 םענופ סעצָארּפ-עיצַאלימיסַא םעד רַאפ ערעירַאב ַא ןייז טעו לארשי-תנידמ ןופ םוקפיוא רעד

 .רוד ןשידַיי ןגנוי

 -נָא רימ ןענעק ,בצמ ןדנריטסיזקע םענופ זילַאנַא ןרעטיירב ַא ןיא קידנעײגניײרַא טשינ

 -עטייוורעד םעד ןרעלקרעד סָאװ ןרָאטקַאפ ייווצ ףיוא ,ןענימרעט ענײמעגלַא רעייז ןיא ,ןזייוז

 ןבעל ןשידַיי םענופ עכעלטנגוי יד ןופ סעצָארּפ-גנור

 ןוא רענעלק ליפ זיא שזַאגַאב-רוטלוק רעשידַיי רעייז זַא ,טסּוװַאב זיא ץלַא רַאפ רעַירפ

 רעמ טשינ טציזַאב עכעלטנגוי יד ןופ טייהרעמ יד .סעדייז ןוא סרעטָאפ ערעייז ןופ יו רעמערָא

 רעד יו רעמ ןוא עיצידַארט רעשידַיי רעדָא עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ ןפירגַאב עּפַאנק יוװ

 .סטייהיירפ רעייז טגערעגנָא ייז טָאה רוטלוק רעקירָאי-טנזיוט רעזדנוא ןופ ןטרעוו יד וצ רעפייא

 .לארשי ןיא סנַאסענער ןשידִיי ןרַאפ גנורעדנּוװַאב ןוא עביל

 ךיז טליפ טנגוי רעזדנוא סָאװ םעד ץָארט ןוא ןעגנורעדָאפ ענייז טָאה ןבעל סָאד רעבָא

 םענופ ןריברָאסבַא טזָאלעג לייט רעסיורג ַא רעבָא ךיז טָאה ,לארשי-תנידמ טימ טריציפיטנעדיא

 טעמדיוװעג ךיז טָאה רָאטקעס רעטצענערגַאב ַא רָאנ ןוא ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןופ רעדָא םוידוטש

 עלערוטלוק ערעדנַא ןיא לײטנָא ןויטקַא םעד רעדָא םזיטנַאטילימ ןשיטסינויצ םעד ןצנַאגניא

 .עדניימעג רעד ןופ סערעפס עזעיגילער רעדָא

 לגנַאמ תמחמ טשינ טרילימיסַא ןרעוװ סָאװ ,עטנערעפידניא ,עכעלטנגוי ָאד ךיוא ןענייז סע

 -רַאפ ךיז ןזָאל ייז :טושּפ רָאנ ,רוטלוק רעשידַיי רעּפַאנק רעייז תמחמ רעדָא ןסיוו ןשידַיי ןיא

 זיא'ס ןכלעוו ןופ לגנַאמ תמחמ רעדָא ,עיצרעניא רעד ןופ טשרעהַאב ,םָארטש ןטימ ןּפעלש

 ,לומיטס

 ןוא תוליהק טייהרעמ רעד ןופ גנוריפנָא יד זַא טנַאקַאב ךיוא זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

-- 1895 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ךוא קעװַא טייג סָאװ רוד ַא ןופ טנעה יד ןיא טגיל סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןופ טייהרעמ רעד
 ָךרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,קיטכיר עקַאט זיא סע .ןטערטרַאפ םיא לָאז סע רעװ טשינ טָאה סָאװ
 רעבָא .ןצנַאטסניא עקידנטייל יד וצ ןטנעמעלע עגנוי ןעיצוצוצ גנַאלרַאפ רעסיוועג ַא ךיז טקרעמ
 ןכעלטפַאשלעזעג םענופ טייוו ,טייהרעמ ןייז ןיא זיא ,ןרעהעג עכעלטנגוי יד ןכלעוו וצ רוד רעד
 סע .םעד ןיא םיא ןריסערעטניארַאפ וצ ףיוא ןרָאװעג ןָאטעג קיצניװ רעייז זיא סע ןוא ןבעל
 ךטימ ןדירפוצ יװ ןענייז סָאװ ,ןזיירק עסיוועג טעטיוװיטקעלָאק רעד ןיא וליפַא ךיז ןעניפעג
 ,גנורעטייוורעד עקיזָאד יד ןטלַאהנָא

 ןסרוק יד טנפערעד ,ןיזיור ףסוי ר"ד ,הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םעד ןופ רַאטערקעס
 ,עכעלטנגוי רַאפ עטכישעג ןופ

 ךָאטעג קיניײװ רעייז זיא'ס רעדָא ןרָאװעג ןָאטעג טשינרָאג זיא ןרָאי ךס ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 .זדנוא ייב ָאד ןענייז סָאװ רעירַאטיזרעװינוא עשידִיי רעטנזיוט יד ןעיצרעד וצ ףיוא ןרָאװעג

 ררעדָא ןָא קינייו רעייז טעטיוויטקעלָאק יד טָאב טנייה וליפַא ךָאנ זַא ןענעקרענָא זומ ןעמ ןוא

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ עגנוי רעטנזיוט עריא ןָא טשינרָאג יו טעמכ טָאב יז

 דייװַאב ַא ןעוועג זיא 1958 ןיא הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םענופ ןפַאש סָאד
 -נעוװטיונ יד ןוא םעלבָארּפ םעד ןופ טייקטסנרע יד ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ךעלדנע זַא

 ,גנוזייל עקידהגרדהב ןייז טײקנסָאלשטנַא טימ ןעלדנַאהַאב וצ טייקיד

 ירעזדנוא ןופ ןטַאטלוזער עקידלַאב ןטרַאװרעד וצ ווָיַאנ ןייז טעוו'ס זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ
 -נריטסיזקע ןיוש יד ןקיטסעפַאב וצ ןוא ןבעל ןשידִיי םוצ טנגוי יד ןרעטנעענרעד וצ טעברַא
 :טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טסּוװעג ןבָאה רימ .ןעגנוריּפורג-טנגוי עקיד
 .טעברַא-עקשַארומ עתמא ןַא ,טעברַא עשיטַאמעטסיס ,עמַאזימ ַא ןריפכרוד

 ְךוא ערַאלוקַאטקעּפס ןייק ןכוז וצ טשינ טניול סע זַא טגייצרעביא ןעוועג ךיוא ןענייז רימ
 .טשינרָאג טימ סיוא ךיז ייז ןזָאל ףוס םוצ לייוו ,ןעגנוזייל עזעידנַארג

 יי ראי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 עריא ןיא ןעמוקוצ רָאנ ןעמ ןָאק טנגוי רעד וצ זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז רימ

 עכלעוו רעדָא םזינויצ ןיא ןייז סע לָאז ,קיטעט זיא יז עכלעוו ןיא ןעמַאר עלַאיצָאס ענעגייא

 ,הביבס רעלַאיצָאס רעדָא ,רעלערוטלוק רערעדנַא

 ,ןרוטקורטס עיינ ןייק ןפַאש טשינ ןפרַאד תוליהק יד זַא טגייצרעביא ןעוועג ןענייז רימ

 םינפוא עלַא ףיוא ןרילומיטס :עקידנריטסיזקע ןיוש יד ןקיטסעפַאב ןוא ןרַאּפשרעטנוא רָאנ

 ןריטסיזקע ייז ּוו טרָאד ןפַאש ייז ןפלעה ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ ןטייקיטעט יד

 .טשינ ךָאנ

 "עט עטנענַאמרעּפ ערעייז ןיא ןסילשנייא ןפרַאד תוליהק יד זַא ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה רימ

 טּפיוהרעביא ,טנגוי רעד ןשיוװצ טעברַא עשירערעלקפיוא ןוא עוויטַאמרָאפניא רענעלּפ-סטייקיט

 םימעט עכעלדנעטשרַאפ בילוצ ךיוא ןוא .טייטשרַאפ ןוא טדער יז סָאװ ךַארּפש יד ,שינַאּפש ןיא

 עלַא ןיא עכעלטנגוי יד ןפלעהטימ ,ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןציטשרעטנוא תוליהק יד ןפרַאד

 רעשידַיי רעד ןופ גנופיטרַאפ ןוא סמוידוטש עשינכעט רַאפ סַאקעב ןדנירג ;ןטייקיטעט ערעייז

 ,ו"זַאא סערעטניא ןשידִיי ןופ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,סעבַאגסיױוא ןרילומיטס ,רוטלוק

 לומיטס ןוא שינעדנעטשרַאפ רעד ךרוד טקיטסניגַאב ,טייקיטעט רעוויטקַא רָאי ריפ ךָאנ

 -רעד זיא'ס זַא ןטּפױהַאב ןעמ ןָאק ,דנַאל ןיא תוליהק-טּפיוה יד ןוא רעטייל-הליהק יד ןופ

 תונווכ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןרָאװעג טליפרעד זיא'ס ןוא גנוכעלקריוורַאפ יד ןרָאװעג טכיירג

 ןָא טזיוו סע יװ ,טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םענופ גנופַאש יד טריריּפסניא ןבָאה סָאװ ןליצ ןוא

 -עטש ליפ ןרָאװעג טגיזַאב ןענייז סע .סקנּפ םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,םעד ןגעוו טכירַאב רעד

 ייר ַא טציא ךיז טלקיװטנַא סע ןוא בייהנָא םייב ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה רימ עכלעוו טימ ןעגנור

 ,גָאט ןדעי ןָא ךיז ןעעז סע ןטַאטלוזער סעמעוו ןטייקיטעט עשיטַאמעטסיס

 בַאטש ַא ןופ גנורימרָאפ רעד קנַאד ַא זַא ,ןרעו ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס ףרַאר סע

 ןַאד זיב ןבָאה סָאװ ,סרעטנעצ-טנגוי ליפ טקיטסעפַאב ךיז רעדָא טבעלעגפיוא ןבָאה םיכירדמ

 עכעלטנגוי עשידִיי רעטרעדנוה ןבעל ןשידִיי םוצ טרעטנענרעד טָאה'מ .לענימָאנ טרירוגיפ רָאנ

 סעבַאגסיױא ןבעגעגסױרַא ןרעװ סע .םיא ןופ טרעטייורעד קידנעטשלופ טבעלעג ןבָאה סָאװ

 זיא סע .ןזיירק-טנגוי יד ןיא טריטנעמָאק ןוא טנעיילעג ןרעוו סָאװ ָאווינ ןלערוטלוק-ךיוה ןופ

 ;םיבוט-םימי עשידִיי ןוא תבש תלבק סרעטנעצ:טנגוי ליפ ןיא ןרעייפ וצ ןרָאװעג טריפעגנייא

 ףיוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,ןצנערעפנָאק עשידָאירעּפ ייז ןופ ליפ ןיא טריפעגכרוד ןרעוי סע

 "סיס ןייזוצייב טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג עכעלטנגוי יד זיא סע .לג"דא סעמעט עשידִיי

 טיײרּפשרַאפ זיא'ס ,רוטַארעטיל רעשילארשי ןוא עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ ןסרוק עשיטַאמעט

 זיא סע :לכה-ךס ןיא .רעדיל-לארשי ןוא עשידִיי יד ןוא רָאלקלָאפ רעד ייז ןשיויצ ןרָאװעג

 'םוצ טנגוי יד ןרעטנענרעד וצ ידכ ,סכעלגעמ סָאדלַא ןָאטעג טרעוו סע ןוא ןרָאװעג ןָאטעג

 ןײזטסּוװַאב ןשידִיי םעד ריא ןיא ןעגנערבוצניירַא ןוא ןבעל ןשידַיי

 עטצעל יד ןיא ןשינעעשעג עשידַיי-יטנַא יד זַא ןזייווּוצנָא ךיוא ףוס םוצ ךיז טניול רשפא

 ןסָאלשעגניײא ,עכעלטנגוי יד ףיוא קָאש רעלענָאיצָאמע קיטסייג ַא יו טקריוװעג ןבָאה םישדח

 זַא ,ןרעלקפיוא וצ ייז ךיז טימַאב ןעמ ןוא .םוטנדַיי םענופ עטרעטייוורעד ךעלצנעג יד וליפַא

 ףיוא בעל ןשידִיי םוצ ןרעקוצמוא ךיז גנובערטש רעזדנוא רַאפ וויטָאמ רעד זיא סָאד טשינ

 ,ןײזטסּוװַאב ןשידִיי ַא ןעלקיװטנַא ןוא ןקעוופיוא ייז ןיא ןעמ ליוו ךעלגעמ רָאנ זיא'ס לפיוו

 -רעדיוו ןוא ץַאזנגעק ןיא טשינ ןענייז סָאװ ןטרעוװ-טייקשידַיי עטנענַאמרעּפ יד ףיוא טריזַאב

 ,דנַאלנריױבעג םוצ עביל רעייז ןוא רעניטנעגרַא סלַא דנַאטשוצ רעייז טשינ ןכערּפש
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 טנעמַאטרַאפעד טנגוי םענופ טייקיטעט רַאי ריִּפ

 הליהק רעד יינ

 ךָאנ זיא רע .ןעמזינַאגרָא-הליהק יד ןופ רעטסגנִיי רעד זיא טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 טשרע טייקיטעט עשיטַאמעטסיס ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע לייוו ,טלַא טשינ רָאי ףניפ ןייק וליפַא

 ,1959 רָאי ןיא

 .1958 לירּפַא ןט18 םעד טרימרָאפ טייקכעלקריוו רעד ןיא ךיז טָאה עיפימָאקבוס-טיגוי יד

 גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ןיזיור דוד ר"ד ,רַאטערקעס םעד רעסיוא

 ָאירָאגערג ,רענרעל ָאדרַאנרעב ר"ד ,ןַאמלרעּפ השמ ה"ה יד :עקידנגלָאפכָאנ ייווצ יד ןיא ןוא

 .בילטָאג ןמלז ןוא שטיװָאקרעב בקעי ,ינזַאלעשז

 םענופ ןטקעּפסַא ענעדישרַאּפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ עטשרע יד תעב

 ענעדישרַאפ ןסָאלשעגנייא טָאה ןַאלּפ-טייקיטעט רעד .טגיילעגרָאפ טָאה ןיזיור ר"ד סָאװ ןַאלּפ

 ןקעוופיוא ןוא ןבעל-עדניימעג םוצ טנגוי יד ןרעטנענרעד וצ טליצעג ןבָאה סָאװ סעוַײטַאיציניא

 .ןעגנוכעלקריוורַאפ עסיורג עריא ןוא ןעמעלבָארּפ-לארשי יד רַאפ סערעטניא ריא

 רעד ןשיװצ ןייּפמַאק ןכעלטפירש ןסיורג ַא ןריפוצכרוד טנַאלּפעג ןעמ טָאה קעווצ םעד וצ

 ַא ןפַאש :עכעלטנגוי יד רַאפ סערעטניא ןקיטסייג ןפיורג ןופ קרעוו ַא ןופ עבַאגסיױא יד ;טנגוי

 ןופ גנירינָאיצקעפרעּפ ןוא גנודליבסיוא ;לארשי ןיא תומלתשה רעלענָאיסעּפָארּפ ףיוא ַאקעב

 עיצַאנידרָאָאק ;סעיצוטיטסניא-טנגוי עלַא טימ ןעגנודניברַאפ ןפַאש ;עטמַאַאב עוויטַארטסינימדַא

 -יטעט עלַארטַאעט ןוא עלַארָאכ יד ןרילומיטס ;הליהק רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןטימ

 .לג"דא עכעלטנגוי יד ןשיװצ ןטייק

 -יטס ןוא ןפלעה וצ טייקידנעווטיונ יד טכַא ןיא ןעמונעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 .רעטקַארַאכ ןשיצולח ןופ טּפיוהרעביא ,ןעגנוריּפורג-טנגוי עדנריטסיזקע ןיוש יד ןרילומ

 -קריוורַאפ ןביוהעגנָא ןוא טכַארטַאב ןוא טריזילַאנַא ןרָאװעג ןענייז סעוויטַאיציניא עלַא יד
 טעברַא רעטגנערטשעגנָא רָאי יירד ךָאנ טציא .ןדנעטשמוא יד טול ,זייוונפוטש ןרעוו וצ טכעל
 -ַאיציניא יד ןופ לייט ןסיורג ַא ןריפכרוד וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע זַא ןטּפױהַאב ןעמ ןָאק
 ןופ טייקיטעט רעד וצ ,עקיטכיוו רעקינייו-טשינ ערעדנַא עקינייא ייז וצ ןבעגוצ ןוא סעוויט
 .עיסימָאק-טנגוי רעד

 ןייא ןופ ,ןרילומיטס :ןעגנוטכיר ייוװצ ןיא טריטנעירָא ןעוװעג זיא טייקיטעט עקיזָאד יד
 יד ןפורסיורַא ,טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא טנגוי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ טייקיטעט יד ,טייז

 ידכ ,ןבעל ןשידִיי םענופ טרעטייוורעד ןענייז סָאװ עכעלטנגוי יד ןופ ןעגנוריּפורג ןופ גנופַאש
 .טייקכעלטפַאשלעזעג רעד וצ ןוא םוטנדִיי םוצ ייז ןרעטנענרעד וצ

 טנגוי עטריזינַאגרָא יד

 ַא טימ רענייא :ןרָאטקעס ענעדײשטנַא ייווצ רָאפ ךיז טימ טלעטש טנגוי עטריזינַאגרָא יד

 רעדָא ,ןלַאיצָאס ,ןלערוטלוק ןייר ַא ןופ -- רערעדנַא רעד ,עיצַאטנעירָא רעשיטסינויצ רערָאלק
 .ןרָאװעג טרילומיטס קירעהעג ןענייז ןרָאטקעס עדייב .רעטקַארַאכ ןוויטרָאּפס
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןעגנוגעװַאב עשיצולח יד

 רעד ןיא ןעייטש רָאטקעס ןשיטסינויצ ןכעלטנגוי םעניא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג זיא'ס

 "םינק, ,"תועונת, :סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ערעייז טימ ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ייר רעטשרע
 ,"תורשכה; ןוא

 רעייז ןרעסערגרַאפ ןוא ןרילומיטס קידנלעו ןוא ןעלטימ עּפַאנק ערעייז טכַא ןיא קידנעמענ

 רעד עכלעוו סעוװיטַאיציניא ייר ַא טריפעגכרוד הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד טָאה טעטױװיטקַא

 ,טרידנעמָאקער טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי

 .(1960 רָאי) ליזַארב ןופ ןטנעדוטס עשידִיי עּפורג ַא טימ ןײשנעמַאק .ט רייד להקה-שאר רעד

 :עקידנגלָאפ ןענעכייצרַאפ ןעמ ףרַאד ייז ןשיווצ

 גנוטלַאהפיוא רעד ףיוא ךעלגעט סעזעּפ 20 ןופ רעייטשוצ ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס (א

 יד ןיא גנוטיירגוצ רעלערוטלוקירגַא ןופ סרוק ַא ךרוד טכַאמ רעכלעו ןכעלטנגוי ןדעי ןופ

 ."תורשכה;

 ןיא ןטנעמעלע ערעסעב יד ידכ סעמוס עדנטיידַאב ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא ןענייז'ס (ב
 ,ןסרוק-גנורינָאיצקעפרעּפ יד ןצעזרָאפ ןטרָאד ןוא לארשי ןייק ןרָאפ ןענעק ןלָאז "תורשכה? יד

 ,דנַאל ןיא ךיז ןרעקמוא רעייז ךָאנ ןרָאטקורטסניא סלַא ןעניד וצ רעבָא ךיז קידנטכילפרַאפ

 ץנעגַא עשידַיי יד סָאװ םוכס םעד וצ 50 96 ןופ גָארטיײב ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס (ג

 גנורעייטשייב עקיזָאד יד .ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןופ ןרָאטקורטסניא יד רַאפ ייב טרעייטש

 בילוצ ,1962 ינוי ןיא ןרָאװעג טלּפָאטרַאפ זיא ,סעזעּפ 1.250 ןופ ןעוועג 1959 ןיא זיא סָאװ

 יד ןופ רענייא רעדעי טמוקַאב ןַאד ןופ .ןעלטימ-סנבעל יד ןופ גנורעייטרַאפ רעסיורג רעד

 זיא'ס ןוא סעזעּפ 2.500 ןופ עידיסבוס עכעלשדוח ַא ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןיא "םיכירדמ,

 ןייק ןעמוקַאב טשינ טציא זיב ןבָאה סָאװ םיכירדמ יד סעזעּפ 1.200 ןרָאװעג ןבעגעג ךיוא

 .סעזעּפ 203.500 ךעלטַאנָאמ הליהק יד טציא טכיורברַאפ םעד ףיוא .גנוציטשרעטנוא
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 "תורשכה, יד ןיא עכעלטנגוי יד רַאפ ןריזינַאגרָא וצ ןפלָאהעגטימ ךיוא טָאה הליהק יד (ד

 ןענרעל עשיטַאמעטסיס סָאד טכעלגעמרעד טָאה יז ,עטכישעג רעשידִיי ןופ ןסרוק עצרוק

 ןיא טעברַאידרע רעד ןופ ןטקעּפסַא ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעמליפ ןזייו סָאד ןוא שיערבעה

 ,לארשי

 ףיוא ןעגנורעײטשַאב עדנטיידַאב ןרָאי עטצעל יד ןיא טמיטשַאב ךיוא טָאה הליהק יד (ה

 -טנגוי יד ידכ ,תורשכה יד ןיא ןעגנוטכירנייא ענעדישרַאפ יד ןוא סעדייבעג יד ןטכיררַאפ וצ

 ענעדישרַאפ יד ןיא ןטעברַא ערעייז ,ןעגנורעטש ןָא ,לַאמרָאנ ןעלקיװטנַא ןענעק ןלָאז עכעל

 .וײזַאא לַאטש-וק ,טכוצ-רעניה ,רעמייב-טכורפ ,ןטרָאג :יװ ,ןגייווצ-טייקיטעט

 רעשיטסינויצ רעד טימ טייקיטעט ןייז טרינידרָאָאק טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד (ו

 רעשידִיי רעד ןופ ץולחהו רעונה תללחמ ןוא םייצולח םינוגרא תירב ,עיצַארעדעפנָאק-טנגוי

 .ץנעגַא

 הילע-טנגוי רעד חכב ןעוװעג זיא יז סָאװ ץלַא טימ ןפלָאהעגטימ הליהק יד טָאה ךיוא (

 .לַאז-גנוציז ריא ןיא םילוע יד ןענעגעזעג סָאד עיצידַארט ַא ןרָאװעג ןיוש זיא'ס ןוא

8 

 .(1960) םילוע עכעלטנגוי עּפורג ַא ןופ גנונעגעזעג

 טנגוי עשירַאטיזרעװינוא יד

 ןרעטנענרעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא עלעיצעּפס טעמדיוועג טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 טַאהעג רע טָאה גנּוײטשטנַא ןייז ךָאנ דלַאב בעל ןשידִיי םוצ טנגוי עשירַאטיזרעוװינוא יד

 רעד ןופ ןעגנוריּפורג עשירַאטיזרעװינוא ענעדישרַאפ יד ןופ רעריפנָא יד טימ ןטפנוקנעמַאזוצ

 -יירבסיוא רעייז ןרעטכיילרַאפ ןוא טייקיטעט רעייז ןרינידרָאָאק וצ ךיז קידנעימַאב ,טָאטשטּפױה

 .עסַאמ רעשירַאטיזרעװינוא רעסיורג רעד ןיא גנורעט
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 ַא ?ַאטסינָאיס ָאירַאטיסרעװינוא ָארטנעס, םעד טרינגיסַא הליהק יד טָאה קעווצ םעד וצ
 ןוא רעשילַארָאמ ריא טימ טקיטומרעד טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,גנורעייטשייב עכעלטַאנָאש
 ַא ךָאנ .דנַאל ןופ ןרעניא םעניא טייקיטעט ןייז ןופ גנוטײרּפשסיוא יד ףליהטימ רעלעירעטַאמ

 ןזיירק עשיטסינויצ ערַאטיזרעוװינוא טעדנירגעג ךיז ןבָאה ןייּפמַאק-סגנורעלקפיוא ןטקרַאטשרַאפ
 ַאקנַאלביַאיהַאב ,ַאנַארַאּפ ,עפ-ַאטנַאס ,ַאבָאדרָאק ,ָאירַאזָאר :קילבוּפער רעד ןופ טעטש יד ןיא
 ןָאיסַארעדעּפ :"ַאסופ,) עיצַארעדעפנָאק רעלַארטנעצ ןייא ןיא ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה ייז .ול"זַאא
 .סערייא-סָאנעוב ןיא עלַארטנעצ רעד טימ (ַאניטנעכרַא ַאטסינָאיס ַאירַאטיסרעװינוא

 סעיצַאזינַאגרָא עוויטרָאּפס ןוא ץלַאיצָאס ,עלערוטלוק

 ןקיטסעפַאב וצ ןעוועג זיא טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םענופ סעבַאגפױא-טּפיוה יד ןופ ענייא

 -קע ןַאד זיב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג-טנגוי ענעדיישרַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא יד

 .-ָאירעּפ יד ןביוהעגנָא רע טָאה ,ךירדמ ַא ןגָארקעג טָאה ןעמ רָאנ יו .לענימָאנ זיולב טריטסיז

 ןוא טייקיטעט רעייז ןעיינַאב וצ קידנקעװצַאב ,סרעטנעצ ענעדיישרַאפ יד ןיא ןכוזַאב עשיד

 .טסייג ןשידַיי ןלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןיא ייז ןריטנעירַא

 -געמ ןעוועג טשינ טלָאװ ןּפורג-טנגוי יד ןשיװצ טעברַא עוויסנעטניא ַאזַא זַא ,רָאלק זיא'ס

 רעד לייוו ,קיטיינ רעמ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .םיכירדמ עקִיעפ ןוא עוויטקַא ןופ בַאטש ַא ןָא ךעל

 -רעטירק ןייק ןעגניווצוצפיורַא טשינ עמרָאנ סלַא טנכייצעגנָא ךיז טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי

 סע סָאװ סעיצקנופ ןייק ןבעגוצ טשינ ,רעטנעצ זיא'ס ןכלעוו רענעלּפ-סטעברַא ןייק טשינ ,סמוי

 ַא ןפַאש וצ טייקידנעװטינ עכעלגנירד יד -- ןענַאד ןופ .סעיצוטיטסניא ערעדנַא סיוא ןריפ

 .טעברַא ערַאבטכורפ ַא ןעלקיװטנַא וצ ףיוא םיכירדמ עטנעטעּפמָאק ,עטוג ןופ בַאטש

 רעמ טשינ עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד רַאפ טַאהעג טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד טָאה 1961 ןיא

 -סױרַא ךיז טָאה'ס יװ ,ןגלָאפרעד עדנטיידַאב טכיירגרעד רע טָאה ךָאד ןוא םיכירדמ ייויצ יוז

 סיורג ןוא טָאטשטּפױה ןופ ןעגנוריּפורג-טנגוי עלַא טעמכ ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ייב וזיוועג

 .עיט ןעמַאזניימעג ןייא םורַא סערייא-סָאנעוב

 עלַאיצָאס ,עלערוטלוק עלַא טשינ זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס רעבָא ,ךעלביולגמוא ןעזסיוא ןעק'ס

 -ָאיצַאנ:שידִיי ןיא טעטיױװיטקַא רעייז טריטנעירָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עוויטרָאּפס ןוא

 סעיצַאטסעפינַאמ-טּפיױה יד רַאפ סערעטניא ןזיװעגסױרַא וליפַא ןבָאה עלַא טשינ .טסייג ןלַאנ

 האנש עטרילומיס עסיוועג ַא ןגרָאברַאפ טשינ ןלַאפ עקינייא ןיא ןוא רוטלוק רעשידַיי רעד ןופ

 .טייקכעלקריוו-לארשי רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפמוא עדנשַאררעביא רעדָא ,ייז וצ

 טייקשידִיי םענופ טייהנסיוומוא רעכעלצנעג ַא ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאד זַא רָאלק זיא'ס

 עלַאטנעמַאדנופ יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא ןיא לגנַאמ ןוא רוטלוק רעשידַיי ןופ ןלעפ םענופ ,תוהמ

 בעל עדניימעג םעד ןופ ןעמעלבָארּפ

 ןריפכרוד טפרַאדעג ןבָאה סע סָאװ טייקיעט-גנורעלקפיוא יד קיטכיוו רעייז זיא רַאפרעד

 ,םיכירדמ יד

 ךיז טקיטיינ סָאװ רָאטקעס-טנגוי רעשידִיי ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא סע ןוא ןעוועג זיא'ס רעבָא

 -נזיוט רעדָא ,רעטרעדנוה ליפ יד ןענייז סָאד ןוא ,טעברַא רעקידנרעלקפיוא רעד ןיא רעמ ךָאנ

 ךיז ןעניפעג ןוא גנוגעװַאב ןייק וצ ,עיצַאזינַאגרָא ןייק וצ טשינ ןרעהעג סָאװ עכעלטנגוי רעט:

 ןייק טשינ יז טריסערעטניא סע .טפַאשלעזעג רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא טייקכעלקריוו רעד ןיא

 ןגייווצ ענעלַאפעגּפָא ןענייז סָאד :ןדַיי ןשיווצ טשינ ןרָיוטקַא ןוא טשינ ןבעל ייז ,םעלבָארּפ שידִיי

 טיײקיזָאלגרָאז רעד רעביא רעדָא ןדנעטשמוא עדנרעדיוורעד רעביא ,םיוב-סנבעל ןשידַיי םענופ

 .גנויצרעד רעשידִיי רעד וצ גוצַאב ןיא ןרעטלע יד ןופ

 יד ןרעטנעענרעד וצ סעינילטכיר עקינייא טנכיײיצעגנָא טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד
 רעייז ןקריוווצסיוא טייצ רעד טימ ידכ ,טפַאשרעּפרעק רעשידִַיי ַא סעּפע וצ ןטנעמעלע עקיזָאד
 ,ןבערטש טשינ ןעמ ןעק ךיוא ;עבַאגפיוא עטכייל ןייק טשינ זיא סע .םוטנדִיי םוצ ךיז ןרעקמוא:
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 צדנלעטשנדירפוצ עקינייא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע רעבָא ,ןכעלקריוורַאפ ףכית ךיז לָאז יז זַא

 .בַאטש םיכירדמ םענופ טעברַאנעמַאזוצ רעד טימ גנוטכיר רעד ןיא ןָא טייג ןעמ ןוא טירט

 םַאטש-םיכירדמ

 -לגער ןכוזַאב ןלָאז סָאװ םיכירדמ עּפורג ַא ןופ טייקיטכיוו יד ןזיװעגנָא ןיוש ןבָאה רימ

 .טעברַא רעייז ןיא ןילּפיצסיד ןוא גנוריפנָא רעשינכעט ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ סרעטנעצ יד קיסעמ

 סָאװ עכעלטנגוי יד ןופ טּפיוהרעביא ,ןרימרָאפ וצ עּפורג ַאזַא טימַאב ךיז רימ ןבָאה רַאפרעד

 -עס םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ עכעלטנגוי :ה"ד ,גנוטיירגוצ עשידִיי עכעלטנירג ַא ןציזַאב

 ,םילשורי ןיא סרוק-םיכירדמ םעד רעדָא ,לושלטימ עשידִיי רעדנַא ןַא רעדָא ,רַאנימ

 ךוא שינעדנעטשרַאפ ליפ טימ טָאה גנוטייל-הליהק יד זַא ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא זומ סע

 טָאה ױזַא .ןעגנומיטשַאב עקירעהעג יד 1962 לירּפַא ןיא טריזירָאטיױא ,ךַאז רעד רַאפ ףליהטימ

 .עכעלטנגוי ןעצ ןופ דנַאטשַאב ןיא רדַאק-םיכירדמ רעד טרימרָאפ ךיז

 -יטעט ןייז ןביױהעגנָא ךיילג רע טָאה טלעטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ דלַאב

 :ןעגנוטכיר עקידנקריווטימ יירד ןיא טריטנעירָא ,טייק

 ךבָאה סָאװ ןעגנוריּפורג ענעדיישרַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא יד ןקיטסעּכַאב (א

 ךוא רעלוגער ןכוזַאב וצ רעדילגטימ ערעייז ןעניוװעגוצ .לענימָאנ טריטסיזקע רָאנ ןַאד זיב

 .ןטייקיטעט עלַאיצָאס ןוא עלערוטלוק ענייז ןיא ןטעברַאטימ ןוא רעטנעצ רעייז שיטַאמעטסיס

 +דיא סע ּוװ ןפַאש ;סרעטנעצ עלַא ןיא גנַאזעג-לארשי ןוא עשידִיי סָאד ןטײרּפשרַאפ (ב

 -קיזומ ַא יו םיכירדמ יד ןופ םענייא סלַא טמיטשַאב רימ ןבָאה םעד בילוצ ,ןרָאכ ךעלגעמ רָאנ

 ,גנַאזעג-רָאכ ןיא טסילַאיצעּפס ,רערעל

 טמיטשַאב ןענייז םעד בילוצ ,סרעטנעצ עלַא ןיא ץנעט עשילארשי יד ןטײרּפשרַאפ (ג

 ,ץנעט יד ןיא טריזילַאיצעּפס ,ךעלדיימ ייווצ םיכירדמ יד ןשיוװצ ןרָאװעג

 -עגלַא רעד ןיא ןטעברַאטימ טפרַאדעג םיכירדמ יד ןופ רענייא רעדעי טָאה טּפוהרעביא

 םעד ןיא טנגעג רעדעי ןופ סרעטנעצ יד ןיא טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק ןוא עבַאגפיוא רעניימ

 ,ו"זַאא ,ןעלבמַאסנַא ,ץנעט ,ןרָאכ ,קיזומ ,רענדער ןופ שיוטסיוא ןקיטייזנגעק

 עטעקנַא
 -רַאפ יד ןשיוװצ שיוטסיוא ןוויטרָאּפס ןוא ןלַאיצָאס ,ןלערוטלוק םעד ןכַאמ וצ ךעלגעמ ידכ

 -ַארדָאליפ ,ןרָאכ ,רענדער ,ןטנעמעלע עשיטסיטרַא ןבָאה עכלעוו סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ענעדייש

 !טפרַאדעג טָאה סָאװ עטעקנַא ןַא ןכַאמ וצ ןביוהעגנָא םיכירדמ יד ןבָאה ,וו"זַאא ןערדַאק עשיטַאמ

 :סעיצַאמרָאפניא עדנגלָאפ יד ןכַאמ טנַאקַאב

 ךוא רעטלע טול ,גנוריציפיסַאלק ןייז ןיא טלַאטשנַא רעדעי טלייצ רעדילגטימ לפיוו (א

 ;עירָאגעטַאק

 ;רעטנעצ םענופ ןליצ ןוא ןבַאגפיוא יד ןוא ,םוטַאד-גנודנירג רעד (ב

 ;1960-1961 ןרָאי יד רַאפ רעטנעצ ןדעי ןופ ןטייקיטעט יד ןופ טכירַאב ןצרוק ַא (ג

 ףיוא ןרַײױטקַא טנעקעג ןטלָאװ עכלעוו ןוא ןבָאה ייז סָאװ ןרָאטקעל ןוא רענדער יד (ד

 ;סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןיא ןטקַא עכעלטנפע רעדָא ןעגנילמַאזרַאפ

 ךבָאה ייז סָאװ קרעװ ,רעדילגטימ ענייז ןענייז רע ,זיירק-רעטַאעט ַא ןבָאה ייז ביוא (ה

 גשיערבעה רעדָא שידִיי ,שינַאּפש :ךַארּפש רעכלעוו ןיא ןוא וצ ייז ןטיירג עכלעוו ,טלעטשעגרָאפ

 ךייז ןוא םיא טריגיריד רעוו ,רעמענלײטנָא לפיוו ,רָאכ ַא ייז ייב טריטסיזקע'ס ביוא (ו

 ;שיערבעה ןוא שינַאּפש ,שידַיי ןיא :רַאוטרעּפער

 -ַאבטימ לפיוו ,ץנעט עשילארשי ןופ לבמַאסנַא-ץנַאט ַא רעטנעצ ןיא ָאד זיא'ס בוא (ז

 ;ןריטערּפרעטניא ייז ץנעט עכלעוו ןוא םיא ןיא ָאד ןענייז עטקילייט
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 ייז יצ ןוא עכלעוו ןיא ןטכירַאב ,ןעגנוביא עוויטרָאּפס טימ ךיז ןעמענרַאפ ייז ביוא (ח

 ;ןטסעמרַאפ ןיא ןעמענ לײטנָא ןענָאק רעדָא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה

 ןכַארּפש עכלעוו ןיא ןוא יז טגָאמרַאפ רעכיב לפיוו ,קעטָאילביב ענעגייא ןַא ןבָאה ייז יצ (ט

 ערעדנַא טימ שיוטסיוא-רעכיב ַא ןופ טייקכעלגעמ יד ייז ןבָאה רעדָא ,ייז טריסערעטניא יצ ןוא

 .ןקעטָאילביב עכעלטנגוי

 ןיא טייקיטעט יד ןרינידרָאָאק וצ טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה סעיצַאמרָאפניא ענעמוקַאב יד

 םיכירדמ יד ןופ טעברַאטימ עכעלנעזרעּפ ,עטקעריד יד .סערייא-סָאנעוב סיורג ןופ טרעטנעצ יד

 ליפ ןרעלקפיוא וצ ןוא 1 ןקידנעטשרַאפ וצ ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה רעריפ עכעלטנגוי יד טימ

 .ןעמעלבָארּפ עמַאזניימעג

 ןבָאה סָאװ סעקינהװצמ-רב יײװצ יד דובכל הליהק ןיא םייחל .רָאי-הװצמ-רב סלארשי ןופ גנורעייפ יד
 .לארשי ןייק עזייר ַא ןכַאמ וצ ןעװעג לרוגב הכוז

 שיט ןעמַאוניימעג ַא םורַא

 טנעמַאטרַאּפעד טנגוי םענופ וויטַאיציניא רעד טול זַא ,ןרעו ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד סע

 .ןעמוקנעמַאזוצ עקיטכיוו רעייז עקינייא עכעלטנגוי יד ןשיוצ ןעמוקעגרָאּפ ןענייז

 -וצ ןעגנולעג זיא סע ,ייז ןופ רעטשרע רעד ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא ןעגנוַימַאב ליפ ךָאנ

 -רַאנדיײשרַאפ עכלעזַא ןופ רעטערטרַאפ יד שיט ןכעלטפַאשניימעג ןייא םורַא ןעגנערבוצנעמַאז

 ,חכה ָאקיטּוַאנ בולק ,תירב ינב עיצַארעדעפנָאק-טנגוי עשיטסינויצ יד יװ ,ןטלַאטשנַא עקיט

 ;,ץנעגַא רעשידִיי רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי ,(סוק) רעטנעצ רערַאטיזרעװינוא רעשיטסינויצ

 עשַיײטרַאּפַא ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ,רעונה תיזח ,יבכמ עיצַארעדעּפ רעניטנעגרַא ,המר

 'לג"דא טנגוי עשידרפס .סרעטנעצ
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 ןטלּפָאט ַא ןיא טריטנעירָא ,ערעדנַא ליפ ךיז ךָאנ טכַארבעג טָאה גנולמַאזרַאפ עטשרע יד טָא

 -ןײטַאל ןיא ץנעוװנָאק רעשידִיי רעטשרע רעד ןיא לייטנָא רעניטנעגרַא םעד ןריזינַאגרָא וצ :ליצ

 ןַא ןפַאש וצ -- רעטייוצ רעד ןוא ,1961 רָאי ןיא ָאעדיװעטנָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ,עקירעמַא

 סיורג ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעגנוריּפורג-טנגוי עשידִיי עלַא ןופ עיצַארעדעפנָאק ענײמעגלַא

 ,דנַאלניא ןוא סערייא-סָאנעוב

 טכַארבעג טָאה ןעמונעגרעטנוא טָאה טנעמַאטרַאּפעד -טנגוי רעד סָאװ עיצקַא עקיזָאד יד

 ןייז ןעלקיװטנַא וצ ןָא טבייה סָאװ ,טַאר-טנגוי רעניטנעגרַא-שידִיי םעד ןופ גנוּפַאש רעד וצ

 .ןרָאטקעס-טנגוי עלַא ןופ טכיזפיוא ןוא ףליהטימ רעד טימ טייקיעט

 יד ןופ ןעמוקנעמַאװצ עקיסעמלגער ןוא עשיטַאמעטסיס ןעמונעגרעטנוא ךיילג טָאה רע

 -גנוציז םעד ןיא טכיזפיוא רעזדנוא רעטנוא ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ רעייטשרָאפ עכעלטנגוי

 ,1962 לירּפַא ןט4 םעד ,הליהק רעד ןופ לַאז

 -ליײטנָא יד ןופ לָאצ רעד ןיא רָאנ טשינ טײטשַאב םוקנעמַאזוצ םעד ןופ טייקיטכיוו יד

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי רעכלעוו טימ טייקיטכירפיוא רעד ןיא רָאנ ,רעמענ

 גנוזייל ַא טכוזעג רעדָא ,ןענַאטשעג ןענייז ייז עכלעוו רַאפ ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןגעוו

 .טלעטשעגרָאפ ןבָאה ייז סָאװ סעיצַארעדעפ יד ןוא סרעטנעצ יד רַאפ

 ןופ רעמ ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא זַא ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ

 .עכעלטנגוי 5.000 םורַא ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא ןלייצ סָאװ ןעגנוריּפורג-טנגוי קיצנַאװצ

 :סרעטנעצ עדנגלָאפ ןעוועג ןענייז סע

 ?לארשי תנידמ; םע-תיב ןופ רעטנעצ-טנגוי

 -סעשזַאב ַאשזיו -- .י .ס .נ -- .ב .י .ס -- לארשיי-תיב -- אביסא) טנָארפ-טנגוי תיזח

 ;(לוכה תורמל -- רעט

 ??ודרָאנ סקַאמ, רעטנעצ

 ;(ַאטַאלּפ לעד רַאמ; םיחא

 ??וָאלָאקָאס םוחנ, רעטנעצ

 ;םולש .ס .א .ה .א

 ;ריעצה יבכמ

 ?קאצנירּפש ףסויא םע-תיב

 ;ָאטָאװעד ַאשזיוו ןופ הנגה ַאטילעַארסיא לינעווּוכ ָארטנעס

 ;רַאמָאלַאּפ לעד סַאמָאל ןופ ַאטילעַארסיא לַארוטלוק ָאלוקריס

 ;ביבא:לת עלוש -- לצרעה ר"ד ַאטילעַארסיא לינעווּוכ ָארטנעס

 ;םימחול

 ;בולק רעשיטעלטַא רעשידרפס רעניטנעגרַא

 ;ַארָאמַאס עד סַאמָאל ןופ ָאניטנעכרַא ַאטילעַארסיא ָאענעטַא

 .סעמליק ןופ המידק לינעווּוכ ָארטנעס

 ןקיטרַאנדיײשרַאפ רעייז ַא ןופ ןעוועג ןענייז גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא סעמעט עטלדנַאהַאב יד

 עשירעיצרעד ןוא עשיטקַאדיד ןופ ןלעפ סָאד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא סע .רעטקַארַאב

 -ביב ןופ ןלעפ סָאד ןוא לארשי ןגעװ ןעמליפ עשיפַארגָאטַאמָאניק ןופ לגנַאמ ,סעבַאגסיוא

 -עג ןיא ןטיײקכעלמעװקַאב ןופ ןלעפ סָאד ךיוא יו ,סעמעט עשידַיי ףיוא רעכיב טימ ןקעטָאיל

 סָאװ ןזיירק עסיוועג ףיוא ןזיוװעגנָא ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע ,ןלַאלָאל עסיוו

 -עטש יילרעטנזיוט ןגייל ייז רעבָא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ טנגוי יד ןרעטנעענרעד ןגעוו ןדער

 -עג טדערעג זיא סע .טכיזניה רעד ןיא טייקיטעט עשיטַאמעטסיס ַא ןעלקיװטנַא םייב ןעגנור

 -עטניא ןלָאז סָאװ סרענדער טימ סרעטנעצ יד ןגרָאזַאב וצ טייקידנעווטיונ רעד ןגעװ ןרָאװ

 ןייא ןיא .רעדיל ןוא ץנעט-לארשי ןענרעל וצ ףיוא ןטסילַאיצעּפס ןופ ךיוא טנגוי יד ןריסער

 -טימ רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא ךיז ןקיטיינ סעּפורג-טנגוי יד זַא :טקינייאעג עלַא ךיז ןבָאה ךַאז

 .ךירדמ ַא ןופ טעברַא
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 ןופ גנולמַאזרַאפ עקיטכיוו רעדנַא ןַא ןפורעגפיונוצ ךיוא טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 עוויטרָאּפס עשידַיי ןופ עיצַארעדעפ ַא ןדנירג וצ ידכ ,סעיצוטיטסניא עכעלטנגוי ןופ ןטַאגעלעד

 רעייטשרָאפ ןופ ליײטנָא ןטימ ,ילוי ןט19 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ יד .ןטפַאשרעּפרעק

 .סעיצַארעדעפ ןוא סרעטנעצ 23 ןופ

 ענעסָאלשעגנָא יד ןופ לָאצ יד םערָאפ רערַאבקרעמ ַא ןיא ןגיטשעג זיא ןעגנוָימַאב ליפ ךָאנ

 ןעמָאנ ןרעטנוא טפַאשרעּפרעק עיינ יד טרַױטיטסנָאק ךיז טָאה קיטליגדנע ,ןטפַאשרעּפרעק

 -נוא ףרַאד סע .(סערייא-סָאנעוב ןיא ןטלַאטשנַא עוויטרָאּפס עשידַיי ןופ עיצַארעדעפ) אבידעפ

 -יזיפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעלַארגעטניא ןַא וצ ןבערטש ריא רעסיוא זַא ןרעוו ןכָארטשעגרעט

 -וטיטסניא ענעסָאלשעגנָא יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ רוטלוק רעקיטסייג ןוא רעשילַארָאמ ,רעש

 טנגוי רעשידִיי רעד ןופ גנורעטנענרעד רעלַאער ַא רַאפ ןפמעק, עיצַארעדעפ עיינ יד ףרַאד ,סעיצ

 יד ."ףטרעװ עלערוטלוק עשילארשי ןוא עשידִיי יד קידנטײרּפשרַאפ ,לארשי-תנידמ רעד וצ

 -עדעפ יד טעוװ ,עיצידַארט רעשידַיי רעד טימ טנעװקעסנָאק זַא טסעפ ךיוא ןלעטש ןטוטַאטס

 -עג עשידִיי ערעדנַא רעדָא םיתבש יד ןיא ןטסעמרַאפ עוויטרָאּפס יד ןעמענפיוא טשינ עיצַאר

 .געט-קנעד

 סיורָאפ טירש רעסיורג ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא זַא ןָא טזייוו סָאד

 .טנגוי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא

 ַא ןזיױווצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1962 ןטימ ןופ זַא ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ףרַאד סע

 עטרעטייוורעד ךעלצנעג ,ןזיירק ןופ וליפַא ,ןסערעטניא עשידִַיי יד וצ גנורעטנענרעד עדנטיידַאב

 עיצַאוטקַא עשיטימעסיטנַא יד יוװ םעד ךָאנ ,ןרעױדַאב םוצ ,ןעשעג זיא סָאד .ןבעל ןשידִיי םענופ

 ,דנַאל רעזדנוא טרעדורעגפיוא טָאה

 לַאירעטַאמ"סגנורעלקפיוא

 -ַאמ עירעס ַא רַאפ עכעלטנגוי יד ןופ סערעטניא םעד ןרעלקרעד וצ ךיוא זיא םעד טימ

 -ַאמ-ןעייל יד ןשיװצ .טלעטשעגוצ סנטצעל ייז טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד סָאװ ןלַאירעט

 :עדנגלָאפ ןענעכייצַאב וצ טרעוו זיא ןלַאירעט

 1) (08:64 2 תטט650105 2101005 105 219600005 (50016 61 0450 /1001/ פגסגזמגמ)

 ןופ ,רעצינש לאומש ןופ (ןַאמכייא לַאפ םעד ןגעוו) דניירפ רעניטנעגרַא ערעזדנוא וצ ווירב ַא

 .לארשי ןופ "בירעמ,, גנוטייצ-קיטימכָאנ רעד

 2) 4001/ תנסמזמגמ .טלעװ ןעשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא (סעה ףלָאדור ןופ תודע)

 .סערגנָאק

 3) !עטמוספ 06 3150ג .(ןַאמכיײא לַאפ ןעגעוו) ןטקנוּפדנַאטש

 4) !עמס1קנספ 616006018165 46 6616080 10160201008) סג ףט6 56 0254 61 ןכעס-

 0650 120תזמ2ת סע עכלעװ ףיוא טכער ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןּפיצנירּפ ערַאטנעמעלע יד

 .סעצָארּפ"ןַאמכיײא רעד ךיז טריזַאב

 5) 12 1016514 (22101104 56 4606 -סניא רעניטנעגרַא ןעשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא

 .טוטיט

 6) 12 0160014 10665004 61 221690105ג0 -ַנַא םעד סא טשרָאפ טפַאשנסיװ יד)}

 -רָאפניא ןוא רוטלוק ןופ טוטיטסניא רעניטנעגרַא ןעשידיא םנופ ןבעגעגסױרַא ,(םזיטימעסיט |
 .עיצַאמ

 -נעצ-טנגוי יד ןיא סעיסוקסיד עקיציה טכַארבעגסױרַא ןבָאה סעבַאגסױא יד ןופ עקינייא
 ןייטשרַאפ ןוא ןענעייל וצ ידכ ,רעפסָאמטַא עקיטסייג עקיטיינ יד םורַא ױזַא קידנטיירגוצ ,סרעט
 .קרעוו ערעדנַא
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 טנעמַאטרַאּפעדיטנגוי םענופ סעבַאגסױא יד

 ןקיסַאּפ טימ רעריפ עכעלטנגוי יד ןגרָאזַאב וצ טייקידנעוװטיונ רעד וצ ךיז קידנסַאּפוצ
 -עד-טנגוי רעד טָאה ,טייקיטעט עלערוטלוק עשיטַאמעטסיס ַא ןעלקיװטנַא וצ ףיוא לַאירעטַאמ
 -עג ןעמונעגפיוא ןענייז סָאװ סעיצַאקילבוּפ ייר ַא ןבעגסױרַא וצ ןעמונעגרעטנוא טנעמַאטרַאּפ
 ,ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא ,ןעוועג ןסיוא זיא ןעמ .סערעטניא ןרַאבקרעמ ַא טימ ןזיירק עלַא ןיא ןרָאװ
 עסיורג יד ןופ גנונָאמרעד יד ןיא תבש םעד ןרעייפ וצ טייהניֹווועג יד עכעלטנגוי יד ייב ןפַאש וצ
 ,סעטַאד עשירָאטסיה עשידִיי ןוא םיבוט-םימי

 .לארשי ןייק ןרָאפּפָא רעײז וצ םילוע עּפורג א טנגעזעג גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 טסייה ױזַא .תבש תלבק טעמדיװעג ןעוועג סעבַאגסיא יד ןופ עטשרע יד ןזיא רַאפרעד

 טײטַאב סע ןוא טיײטַאב טָאה סע סָאװ םעד ןופ גנורעלקפיוא עלופ ַא רָאנ טשינ טלַאהטנַא ןוא יז

 ןוא עיזעָאּפ ריא ןופ רעביוצ ןצנַאג ןטימ ,ןבעל ןשידִיי םעניא עיצידַארטיּתבש יד טציא ךָאנ

 עכעלטנגוי יד ןיא תבש תלבק םעד ןריזינַאגרָא וצ יװ ןעגנוזייוונָא עיונעג ךיוא רָאנ ,טייקילייה

 .סרעטנעצ

 יד ;קילַאיבילצרעה -- עטירד יד ;רמועב ג"ל-תועובש טסייה עיצַאקילבוּפ עטייווצ יד

 ,קיומ טימ רעדיל עשילארשי ןוא עשידַיי קיצנַאװצ ַא טלַאהטנַא סָאװ ,ןוריש ַא זיא עטרעפ

 עסיורג יד -- עטפניפ יד ;שינַאּפש ןיא גנוצעזרעביא ןוא עיצּפירקסנַארט ,טסקעט ןלעניגירָא םעד

 ,(רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר) םיבוט-םימי עשידִיי

 -פיוא רעד רעטנוא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סעיצַאקילבוּפ עטנָאמרעד-ןביוא עלַא יד

 ,טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םענופ רָאטקעריד ,ןַאמלַאש ָארַאזַאל 'פָארּפ םענופ טכיז

 -נעדעצסנַארט רעד ןגעוו ןזיירק ערעדנַא ןוא טנגוי רעד ןכַאמ טנַאקַאב וצ ידכ ,רעטייוו
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 -ייוצ ַא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעשידַיי רעד ןופ טייקיטעט רעלַאט

 -וסי עשיטַארקָאמעד יד טכַארבעגסױרַא ןרעוו סע ּוװ (שינַאּפש ןוא שידִַיי) רושָארב עקיכַארּפש
 הליהק יד סָאװ סעיצקנופ עקיכַאפליפ יד ןוא עדניימעג רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא תוד

 .סיוא טריפ

 תבש - תלבק

 ןטסערג ריא ןיא ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא סע זַא ןענעכיײצַאב וצ םענעגנַא רעייז זיא סע

 ןרעגריבנייא ךיז לָאז תבש-תלבק רעד זַא טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי םענופ עיצַאריּפסַא יד לייט
 30 ןופ רעמ ןיא .טייקידריוו רעקיטסייג טימ ןרעװ טרעייפעג לָאז ןוא סרעטנעצ-טנגוי יד ןיא
 זיא סע ןוא טקַא רעכעלטנכעוו ַא סלַא ןרָאװעג טריפעגנייא סע זיא ןעגנוריּפורג עכעלטנגוי

 -נענרעד טנגוי רעד ןופ בייהנָא רעטוג ַא יו טניד גנורעייפ תבש תלבק יד זַא קפס ןדעי רעסיוא
 .טייקיטסייג רעשידַיי רעד וצ גנורעט

 ןעגנונָאמרער ערעדנַא

 ןרָאװעג טרעייפעג 1962 רָאי-ייה זיא סרעטנעצ ליפ ןיא זַא ןענעכייצַאב ךיוא ףרַאד ןעמ
 טָאה ךיוא ;רדס ןטירד ַא טנעיבמַא םענעגייא ןיא ךיז ייב קידנריזינַאגרָא ,חסּפ בוט-םוי רעד
 יז ןופ ליפ ןיא ןוא תועובש בוט-םוי םענופ ןטקַא-סגנונָאמרעד טנדרָאעגנייא עקינייא ןיא ןעמ

 .ןעגנורעייפ-קילַאיב-לצרעה

 ץעטכישפג רעשידַי ןופ םרוק ַא

 ןופ רעריפנָא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ טנגוי רעשידִיי רעד רַאפ ןכעלגעמרעד קידנלעוו

 -טנגוי רעד טָאה ,עטכישעג רעשידִיי ןופ סרוק ןשיטַאמעטסיס ַא ןכַאמוצכרוד סרעטנעצ-טנגוי

 ןיא ןטסילַאיצעּפס ןופ עּפורג רעטריציפילַאװק ַא ןופ טעברַאטימ יד ןגָארקעג טנעמַאטיַאּפעד

 ,לַאמרָאנ טריפעגכרוד טרעװ סָאװ ,רָאי ייווצ רַאפ םַארגָארּפ ַא טיירגעגוצ טָאה ,עירעטַאמ רעד

 .םידימלת ןופ טייהנזעוונָא רעכײרלָאצ ַא טימ

 טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה -- 1961 ןיא טכַאמעגכרוד קידנעטשלופ -- סרוק רעטשרע רעד

 ,ענװָאכוד ןָאעל רָאסעּפָארּפ ןופ עטכישעג רעשידַיי רעד ןופ םוידוטש םוצ סַאלק-ריפנײרַא ןַא

 .ווָאנבוד ןוא ץערג :רעקירָאטסיה עשידִיי עסיורג ייווצ יד ןגעו טדערעג טָאה סָאװ

 -רעּפ רעשילביב) עכָאּפע עקיטנַא יד ןעמונעגמורַא טָאה סרוק ןטשרע ןופ םַארגָארּפ רעד

 סע .(דָאירעּפ רעשילביבכָאנ רעד) עכָאּפע רעשידומלת רעד טימ עשימיור-שיכירג יד ןוא (רָאי

 ,קילערָאג ָאדרַאנרעב י'פָארּפ ,יירעדנעש השמ 'ה :ןרָאטקעל עדנגלָאפ יד טלקיװטנַא םיא ןבָאה

 ָאטרעבירעה 'ה ןוא רעלעוו .פ ָאדַארנָאק ר"ד ,ירעדע פסָאקרַאמ 'ה ,גרעבנעזָאר המלש 'שזניא

 .דעבַאה

 -נײרַא ןַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1962 ןיא טלקיװטנַא ,סרוק ןטייווצ םענופ םַארגָארּפ יד

 -לארשי רעד ןופ עשַאטַא-רוטלוק םענופ ןבעגעג ,רעטלַאלטימ ןשידַיי םעד ןגעוו סַאלק"ריפ

 סָאװ סרוק ןטייווצ םענופ םַארגָארּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ,לבוש הירא 'ה ,עדַאסַאבמַא

 רעקיטייצטימ ןוא רענרעדָאמ רעד ןיא ,רעטלַאלטימ ןיא עטכישעג עשידִיי יד ןעמונעגמורַא טָאה

 יפָארּפ ,גרעבנעזָאר םולש 'שזניא ,יירעדנעש השמ 'ה ןרָאטקעל יד ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ,סעכָאּפע

 .רענרעל ןתנ ר"ד ןוא ענוװָאכוד ןָאעל ר"ד ,שטַאמיא ןהכ ןויצ ר"ד ,ןַאמלַאש ָארַאזַאל

 1961 ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ,עטכישעג רעשידַיי רעד ןופ סרוק םענופ קיגנעהּפָאמוא

 :ןסרוק עצרוק יירד

 טריטקיד ,"לארשי ןופ עימָאנָאיזיּפ עלענָאיצוטיטסניא ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס יד, (

 ;עדַאסַאבמַא-לארשי רעד ןופ עשַאטַא-עסערּפ ,יקציברעוו ָאירָאגערג 'ה ןופ
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 ;ןַאמלַאש ָארַאזַאל יּפָארּפ ןופ טריטקיד ,"םוטנדַיי ןגעוו ףירגַאב ןייז ןוא ָאטנעימרַאס, (2
 ;ןיקטָאלּפ םהרבא יּפָארּפ ןופ טריטקיד ,"רוטַארעטיל עשיערבעה עקיטייצטימ יד,

 ןופ סרעטנעצ עקינייא ןיא ןסרוק עצרוק עכעלנע טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ייז טימ לעלַארַאּפ
 ,דנַאלניא ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג

 ןזיירק רעכָאהביל עשיטַאמַארד

 -ַאמַארד עקינייא ןופ ךיז ןקיטסעפַאב סָאד טרילומיטס טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 .ערעדנַא ןפַאש ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג ןיא טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ןזיירק-רעבָאהביל עשיט

 רעד זיא טציא ןָא ךָאנ ךיז ןפערט ןוא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ןעגנורעטש יד

 רעד טָאה גנורעטש יד ןדיימוצסיוא ידכ .סעמעט עשידִיי ףיוא קרעוו עשינַאּפש ןיא לגנַאמ

 ןופ שינַאּפש ןיא סעיּפָאק עשיפַארגָאעמימ ןזיירק יד רַאפ טיירגעגוצ טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי

 -שַא .א ןופ "לואש תב לכימ, :ייז ןשיווצ ,רעטַאעט-לארשי ןוא ןשידִיי םענופ קרעוו עלופטרעוו

 .ןָאזנעסָאמ לאגי ןופ "בגנה תוברעב; ןוא ץרּפ .ל .י ןופ "תונתמ יירד יד, ;ןַאמ

 ןופ טעברַא-רעטַאעט יד טרילומיטס ךיוא ןעמ טָאה ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס לפיוו ףיוא

 ,ןּפורג עשיטסיטרַא ערעדנַא ןוא "ַאעטרַאפ

 ץנעט ןוא ןרָאכ ,קיזומ

 ןוא רעדיל ,קיזומ-לארשי רַאפ סערעטניא םעד סרעטנעצ-טנגוי יד ןיא ןרילומיטס וצ ידכ

 יד ןיא עטריזילַאיצעּפס ,עכעלטנגוי עקינייא םיכירדמ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז ,ץנעט

 -עג ןרעו ץנעט ןוא רעדיל-לארשי יד עטריסערעטניארַאפ יד ןענרעל םעד טימ .ןדנַאטשנגעק

 גנורעטנעענרעד ַא ייז ןפַאש ,סרעטנעצ ענעדיישרַאפ יד ןיא ךיז קידנשיוט ,סָאװ ןרָאכ-טנגוי ןפַאש

 םעניא גנוגנירדניירַא ןוא טנעיבמַא רעקיצרַאה ַא ןפַאשעג טרעוו טּפיױהרעביא ןוא ייז ןשיווצ

 ,רָאלקלָאפ-לארשי ןופ טסייג

 טרעוו סע ןוא ןוריש רעטנָאמרעד-רעירפ רעד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא קעווצ םעד בילוצ

 ןרָאכ-טנגוי ןופ סרוקנָאק ַא ןענעדרָאניײא ןגעוו טכַארטעג

 לארשי ןנעװ עיצַאמרָאפניא

 רעד ןיא ןזיירק עטריסערעטניארַאפ יד וליפַא רעבָא ,ךעלביילגמוא ןזייווסיוא ןָאק סע

 ידכ .עלעווק רעטשרע רעד ןופ עיצַאמרָאפניא ןייק לָאמ עלַא טשינ ןגירק טייקכעלקריוו-לארשי

 יד ןיא סערעטניא ןקיזָאד םעד ןקעוופיוא ןוא סערעטניא ןקידנריטסיזקע םעד ןטלַאהוצרעטנוא

 -סױרַא ןביוהעגנָא טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד טָאה ,ןבעל ןשידִיי םענופ עטרעטייוורעד ,ןזיירק

 טָאה ןעמ .(ךָאװ-לארשי יד) 14 5600202 06 14126/ נ"א ןיטעלויב ןוויטַאמרָאפניא ןַא ןבעג
 עדַאסַאבמַא-לארשי רעד ןופ ןעגנולײטּפָא-עסערּפ ןוא -רוטלוק יד ןופ טעברַאטימ יד ןגירקעג

 יד תעב ןיטעלוב םעד ןענעייל סָאד טייז ןייא ןופ ,טייהניווװעג סלַא טריפעגנייא טרעוו סע ןוא

 .סעיינ עקיטכיוו יד ןריטנעמָאק סָאד --- ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןעגנורעייפ-תבש תלבק

 טנגוי עשיערבעה יד

 טסייג ןשַיערבעה םעד ןטײרּפשרַאפ ןופ טייז ַא ןָא טשינ טייטש טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 עשייערבעה יד ןופ ןטנעװלָאסבַא ,עכעלטנגוי עּפורג ַא ךיז ןעִימַאב סע ןכלעוו ןגעוו רוטלוק ןוא

 .רהוצ ןוא 2050004  יװ ,סעבַאגסױא עכעלטלַאהניא ליפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןרַאנימעס

 טייקיטעט רעד רַאפ טיג הליהק יד ןוא טקַאטנָאק רעטקעריד ַא ייז טימ ןטלַאהעגנָא טרעוי סע

 .עציטש עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ ריא
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 טנגוי עשידרפס יד

 ויטקַא טנגוי עשידרפס יד טרעוװ סנטצעל זַא ןענעכייצרַאפ וצ םענעגנַא זדנוא זיא סע

 יד זַא ,טימ טפלעה ןוא ןגָארטעגיײב טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 -לופ ןוא ערעסערג ַא ןרעוו טכיירגרעד לָאז סע ןוא ןקיטסעפַאב ךיז לָאז טעטיוויטקַא עטיײנַאב

 ייב ָאד ןענייז סע .טנגוי רעשידרפס ןוא רעשיזנכשא רעד ןשיװצ שינעדנעטשרַאפ עקידנעטש

 עלעיצעּפס ַא ןרעדָאפ סָאװ רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעמעלבָארּפ עסיוועג עטצעל יד

 -געמ ענייז טיול ,ןָאט וצ ךיז טימַאב טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד סָאװ ןוא טיײקמַאזקרעמפיוא

 .ןטייקכעל

 ,רעקלעפרָאּפ עגנוי עּפורג רעטייװצ רעד דובכל הליהק רעד ןיא עמַאנּפיוא

 ,(1961) רעטסיגער-הנותח םעניא ענעבירשעגנייא

 עקירעירעדנימ יד ןופ םעלבָארּפ

 -עד-טנגוי רעד סָאװ ,זיא גנולדנַאהַאב עלעיצעּפס ַא טרעוװ זיא סָאװ םעלבָארּפ רעדנַא ןַא

 טנכערעג ןרעוװ סָאװ ןזיירק יד וצ זיולב טייקיטעט ןייז ןעקנערשַאב טשינ ןעק טנעמַאטרַאּפ

 -נעצ יד ןיא ןכוזַאב ערעייז ןיא םיכירדמ יד .רעכעה ןוא רָאי 17-18 ןופ ה"ד ,עכעלטנגוי רַאפ

 עכעלטנגוי ןפערט םע-יתב ןוא ןלַאקָאל-לוש יד ןיא ןרינָאיצקנופ סָאװ יד טּפיוהרעביא,סרעט

 -יטרָאּפס ,רעקיטסייג ,רעלערוטלוק םוש ןייק ןָא ,עטזָאלרַאפ ךעלצנעג ,עקירעי-14 זיא 12 0

 ןיא ייז רַאפ ךיז ןקיטיינ רימ זַא ,רָאלק זיא'ס .טעטיוויטקַא רעקידנלייוורַאפ טושּפ -עדָא רעוו

 -ניק ךָאנ ךעלטנגייא ,עכעלטנגוי יד-טָא ןזָאל וצ קיניזמוא ןעוועג טלָאװ סע לייוו ,םיכירדמ רעמ

 דעו רעד זַא טייקכעלגעמ יד טכַארטַאב טרעוו'ס .טָארַאב םענעגייא רעייז ףיוא ןייג וצ ,רעד

 -רַאּפעד-טנגוי ןטימ טעברַא יד ןרינידרָאָאק לָאז רעדָא ,ןעמענרַאפ ייז טימ ךיז לָאז ךוניחה

 ,טנעמַאט
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 (ץַאלּפײרעמוז) עטניק ַא ןופ טייקידנעװטיונ יד

 ּוװ ,עטניק רעמעװקַאב ,רעמיורעג ַא ןופ ןלעפ סָאד זיא םעלבָארּפ קיטכיוו רעדנַא ןַא

 ןקיטסייג ןשידַיי ַא ןיא געט עיירפ יד ןוא ןקיטנוז יד ןעגנערברַאפ ןענעק ןלָאז עכעלטנגוי יד

 ,יווװ ,טייקכעלמעװקַאב עקיזָאד יד ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עקינייא ָאד ןענייז סע טנעיבמַא

 עטנעסיוו ןיא עטניק עסיורג ַא טציזַאב סָאװ ,ָאניטנעכרַא ידרפס ָאקיטעלטַא בולק רעד :לשמל

 רעטרעדנוה געט עיירפ ןוא ןקיטנוז יד ןיא ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ּוװ ,יַאנָאסַאק ַאל; ,זעּפָאל

 בולק רעשידרפס רעד :ָאחרוא-בגא .ןייסַאב-םיווש ַא ןעיובפיוא ייב ייז ןטלַאה טציא .עכעלטנגוי

 .עכעלטנגוי עשידִיי 900 ַא ייב טריּפורג ןיילַא

 םעלבָארּפ םעד טימ טריסערעטניארַאפ לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 ,ןפיוק וצ ידכ גנוגנערטשנָא ןַא ןכַאמ וצ טניול סע זַא טגייצרעביא קידנעייז ,רעריפנָא-הליהק יד

 -טנגוי ערעזדנוא ּוװ ,סערייא-סָאנעוב וצ טנעָאנ ,ץַאלּפ-רעמוז ַא ,עטניק עסיורג ַא ןעגניד רעדָא

 טפָאה ןעמ .געט עיירפ ןוא ןקיטנוז יד טנעיבמַא ןשידִיי ַא ןיא ןעגנערברַאפ ןענעק ןלָאז עכעל

 .ןַאלּפ םעד-טָא ןריזילַאער וצ ידכ ןעלטימ יד ןרעוװ ןעניפעג ןלעוו'ס זַא

 רעד ןופ זיוה סָאד טָאטשטּפױה רעד ןיא ןדנירג וצ קיטיינ ךיוא זיא ןוויטָאמ עכעלנע בילוצ

 .טנגוי רעשידִיי

 טעשזרויב ןוא םענרַאפסטעברַא רעד

 טימ גנורירַאב ןיא טמוק טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד זַא ,ןכיירטשרעטנוא וצ יאדכ זיא'ס

 -נענעכער טשינ ,עכעלטנגוי 9000-8000 ןופ רעקינייוו-טשינ ןלייצ סָאװ ןעגנוריּפורג עכעלטנגוי

 טייקיטכיוו עכעלנייוועגרעסיוא יד ןוא םענרַאפ םעד טזייוו סָאד .ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד קיד

 סע סָאװ ןעגנוגנערטשנָא עלַא יד גונעגרעביא טקיטכערַאב ןענייז סע זַא ןוא טעברַא ןייז ןופ

 .טעברַא יד ןרילומיטס ןוא ןכעלגעמרעד וצ ידכ ,הליהק יד טכַאמ

 רעטמיטשַאב רעד טזייו סע סָאװ םענרַאפ סיורג ןופ יאדװַא זיא גנוגנערטשנָא יד טָא

 ןיא סעזעּפ 1.720.087,55 וצ ןגיטשעג 1958 ןיא סעזעּפ 1.499.391,05 ןופ זיא סָאװ ,טעשזדויב

 ןדנפיול ןרַאפ טעשזדויב רעד ,1961 ןיא 4.897,791,46 ,1960 ןיא סעזעּפ 4.205.627,35 9

 .סעזעּפ 6.000.000 ןופ זיא 1962 רָאי

 דנַאל ןופ ןרעניא ןיא טעכרַא יד

 -רַאפ רעד ךרוד דנַאלניא ןיא ךיוא טייקיטעט ןייז סיוא טײרּפש טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 ,תוליהקה דעװ םענופ גנולטימ

 -כרוד ןרעו ןרָאי עטצעל יד ןיא .עשיטַאמעטסיס ןוא עקיטפַאהדנַאטש ַא זיא טייקיטעט יד

 .קרעוו עוויטיזָאּפ ענעדיישרַאפ טריפעג

 -ַאמ-גנורעלקפיוא ןוא סעבַאגסױא עלַא זַא ,ןרעו טנָאמרעד ףרַאד טרָא ןטשרע ןפיוא (א

 -יּפורג -טנגוי יד וצ ךיוא ןרָאװעג טקישעצ ןענייז ,טנָאמרעד ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ןלַאירעט

 ,דנַאלניא ןיא ןעגנור

 -עג טריפעגכרוד ןענייז ןעגנוריּפורג עבלעזיד ןופ טכיזפיוא ןוא ףליהטימ רעד טימ (ב

 -דער ןופ ליײטנָא ןטימ ןטקַא עכעלטנפע טריפעגכרוד שידָאירעּפ ןרעװ סע ןוא ןרָאװעג טריפעג

 ,טנעמַאטרַאּפעד -טנגוי םענופ טקישעגוצ ןטפערק עשיטסיטרַא ןוא רענ

 עצנַאג ַא ,גלָאפרעד ןסיוועג ַא טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז רָאי ייוצ עטצעל יד (ג

 ,ַאבָאדרָאק ,ןַאמוקוט :דנַאל ןיא תוליהק עשידִיי עטסערג יד טעמכ ןיא ןרַאנימעס-טנגוי ייר

 .ַאידרָאקנָאק ןוא ַאיסנעטסיסער ,ַאסָאדנעמ ,ַאקנַאלב ַאיהַאב

 -ַאב רָאפ ןלעטש ייז סָאװ םעד ןיא רָאנ טשינ טײטשַאב ןרַאנימעס יד ןופ טייקיטכיוו יד

 ַײז רָאנ ,ןעמעלבָארּפ-לארשי ןוא עשידִיי ןופ ןעגנורעלקפיוא ןוא געט-םוידוטש עקידנטייד
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 ןיא ױזַא .ןצניװָארּפ עשינכש יד ןופ עכעלטנגוי יד ןופ עיצַארטנעצנָאק רעד רַאפ ךיוא ןעניד

 ןעמונעג ליײטנָא ךיוא ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ןַאמוקוט ןיא רַאנימעס ןטריפעגכרוד םענופ לַאפ רעד

 ןופ רעד רעדָא ,ַאטלַאס ןוא ַאקרַאמַאטַאק ,ָארעטסע לעד ָאגַאיטנַאס ,ַאכָאיר ַאל ןופ עכעלטנגוי

 עשידִיי ערעסערג יד ןופ עכעלטנגוי לָאצ עסיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה סָאװ ,ַאקנַאלביַאַיהַאב

 .קילבוּפער רעד ןופ םורד םעניא סעדניימעג

 :ןרַאטקעל עּפורג רעטריציפילַאװק ַא ןופ טריפעגנָא ןעוועג ןענייז ןרַאנימעס עקיזָאד יד

 עשַאטַא-עסערּפ -- יקציברעוו ָאירָאגערג 'ה ,ןיקטאלּפ םהרבא 'ה ,גרעבנעזָאר םולש 'שזניא

 יָאנַאנַאק אביקע 'ה ,ןאגייפ סַאיסָא ר"ד ,ןיישנעמַאק היבוט ר"ד ,עדַאסַאבמַא-לארשי רעד ןופ

 .רעלעוו .פ ָאדַארנָאק ר"ד ןוא שטיוו

 ןטפערק עלעוטקעלעטניא ןופ שיטסיױא םעד טכַא ןיא ןעמונעג לעיצעּפס טָאה ןעמ 6

 םענופ ןריפנָא סָאד טגַארטפױאַאב ןעמ טָאה ױזַא .ןצניװָארּפ יד ןוא טָאטשטּפױה רעד ןשיװצ

 .ָאירַאזָאר ןופ רעלעוו .פ ָאדַארנָאק ר"ד םעד רַאנימעס רעסָאדנעמ

 -גיא ןופ סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןיא טייקיטעט יד ןריזיטַאמעטסיס קידנלעוו :רעטייוו (ה

 -ָארּפ יד ןיא תוליהק עקינייא ןכוזַאב וצ ףיוא ךירדמ רעגנוי ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,דנַאל

 רענייא רעדעי ןיא קידנּפַאש ,ןּפורג-טנגוי יד ןריזינַאגרָאער רעדָא ,ןריזינַאגרָא לָאז רע .ןצניוז

 םענופ ףיולרַאפ םעניא :ןטייקיטעט עלַאיצָאס ןוא עלערוטלוק רַאפ ןדָאב ןקיטיינ םעד ייֵז ןופ
 .ןַאוכ ןַאס ןוא ,ַאלַאּפַאס ,ַאקָאר לַארענעכ ,ַאקרַאמַאטַאק ,ַאכָאיר ַאל טכוזַאב רע טָאה רָאי ןקיטנייה

 סערגנַאקיטנגוי רעניטנעגרַא-שידִיי

 םעד ןריזינַאגרָא וצ ףיוא רענעלּפ טכַאמ טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד יװ רָאי ייווצ ןיוש

 -רעד ןייז ןרעכיזרַאפ וצ ידכ .טנגוי רעניטנעגרַא-שידִיי רעד ןופ סערגנָאק םענײמעגלַא ןטשרע

 קיטיינ רעַירפ זיא סע זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טייקיטכיוו עכעלטּפַאשלעזעג ןייז ןוא ּפגלָאפ

 ,סעיצַאזינַאגרָא טנגוי יד ןקיטסעפַאב ןוא ןיײּפמַאק-סגנורעלקפיוא ןוויסנעטניא ןַא ןריפכרוד

 -כעלגעמ יד טכַארטַאב טרעוװ רעבירעד .ןרָאװעג טכיירגרעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא סע סָאוז

 סָאװ ןדנעטשמוא עכעלנייוועגרעסיוא יד .1962 רָאי םעניא סערגנָאק םעד ןריזילַאער וצ טייק

 טציא זיא'ס זַא ןָא ןזייו ,טעטיוװיטקעלָאק עשידַיי יד ךיוא אלימב ןוא ךרוד טכַאמ דנַאל סָאד

 .ןיטַאיציניא עקיזָאד יד ןכעלקריוורַאפ וצ טנעמָאמ רעקיטסניג רעד

 סולש

 טָאה עיסימָאקבוס-טנגוי יד סָאװ רענעלּפ יד זַא ,ןעז ןעמ ןעק טכירַאב ןקיזָאד םעד ןופ

 -ָאטוא ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ,טרַיוטיטסנָאק ךיז טָאה יז ןעוו ,קירוצ רָאי ריפ טימ טכַאמעג

 ןבָאה ןטכיזניה עסיוועג ןיא ןוא ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ךעלצנעג ןענייז ייז ןופ עקינייא עשיּפ

 .ןעגנונעפָאה עשיטסימיטּפָא רעמ יד ןופ עקינייא וליפַא ןגיטשעגרעביא ייז

 -סייג עלַא ןופ לטסעק-סנַאנָאזער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד

 ןופ ,עניטנעגרַא ןיא טנגוי רעשידַיי רעד ןוּפ ןרעגַאב ןוא ןשטנּוװ ,ןעמעלבָארּפ ,ןעורמוא עקיט

 ןענעק ייז זַא ,עכעלטנגוי יד ,ןסייוו ייז .דנַאלניא ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג ,טָאטשטּפױה רעד

 רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ עציטש רעלעירעטַאמ ןוא רעשילַארָאמ רעד ףיוא ןענעכער קידנעטש

 -געמ ערעייז טיול ,ןפלעהוצטימ טיירג קידנעטש ןענייז סָאװ ,תוליהקה דעװ םעד ןוא הליהק

 עלענָאיצוטיטסניא רעדָא עלַאיצָאס ,עלערוטלוק טשינ זיא'ס עכלעוו ןופ גנוזייל יד ,ןטייקכעל

 .ןלעטשקעװַא ייז רַאפ ךיז ןענעק סָאװ ןעמעלבָארּפ

 ןעגנוזייונָא ,ןעיידיא ,רענעלּפ עיינ טנכייצעגנָא ןענייז סע .רעטייוו טייג רעבָא טעברַא יד

 .ןרעסעברַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא ,יז ןקיטסעפַאב וצ ףיוא

 טא



 רעשיפ .א .א

 ריפ ןופ טייקיטעט רעד רעניא קילנרעניא

 ןטנעמַאטרַאּפעד הליחק
 (ןטַאד עלעיציפָא טיול טעברַאַאב)

 ףליה עלַאיצַאס (}

 זיא טײלעמערָא וצ הקדצ ןבעג ןופ הווצימ עשידִיי ערַאטינַאמוה-ךיוה ןוא עטלַא-רוא יד

 םוטעמוא ןרָאװעג טריציטקַארּפ ,תוליהק ערעזדנוא ךרוד סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ,ללכב ןדִיי ךרוד

 -סָאנעוב ןיא הליהק ענרעדָאמ עסיורג רעזדנוא זַא ,ךעלריטַאנ זיא סע ןוא ןטייצ עלַא ןיא ןוא

 -יײטּפָא יד .ץַאלּפ ןקיטכיוו ןוא ןקירעהעג םעד ןבעגּפָא ןטייקיטעט יד-טָא רַאפ ךיוא לָאז סערייא

 ךופ טײלעמערָא עשידִיי יד רַאפ הליהק רעזדנוא ןופ ףליה רעלַאיצָאס רעשירַאדילָאס רַאפ גנול

 םענרַאפ ןשּפיה ַא טימ טריפעג עקַאט טרעוװ ,םיבושי-ץניװָארּפ יד ןופ ןוא טָאטשטּפױה רעד

 וצ קפס-ילב ךיז טניול סע ןוא קיטייזליפ רעייז זיא יז .הקדצ ףיוא קוק םענרעדָאמ ַא טול ןוא

 רימ ןעוט .ןטיבעג-סטעברַא ענעדיײשרַאפ עריא ףיוא קילב ןרעיונעג רעקינייוו-רעמ ַא ןפרַאוװ

 ;ןטנוא רעטייוו עקַאט סָאד

 ךעמוק סָאװ ,ןשטנעמ עקיטפרעדַאב ןריטרַאװק טימ טגרָאזַאב ןרעו סע .טלעג-ריטרַאווק

 -מַא ןוא ןטסילַאיצעּפס ייב ןלייה וצ ךיז ,לָאטיּפש ַא ןיא ןרינרעטניא וצ ךיז ץניוװָארּפ רעד ןופ

 .ושזַאא הילע רעייז רַאפ ןטעטילַאמרָאפ ןקידיילרעד וצ ,גנוקיטפעשַאב ַא ןכוז וצ ,סעירָאטַאלוב

 -ַאב ,סָאד טגנַאלרַאפ סָאװ ,הלכ עשידִיי עכעלגעמרַאפ-טשינ עדעי .עסַאק-הלכ-תסנכה

 -סיוא ןקירעהעג ַא ךיז ןפַאשנייא ריא ןפלעה וצ ףיוא סעזעּפ טנזיוט ריפ ןופ עמוס יד טמוק

 .רעייטש

 טימ ,הרוחס לסיב ַא טימ טגרָאזַאב ןרעװ ןדִַיי עקיטפרעדַאבטױנ .ףליה עויטקורטסנָאק
 -כעלעטש טימ טנדרָאעגנייא ןרעוװ ייז רעדָא ,גייצעג ןוא ןענישַאמ ערעדנַא טימ ןוא ןענישַאמ -יינ
 -ןסַאג ףיוא ןוא סעלַאה-קרַאמ ןיא ,ןסָאריּפַאּפ רעדָא ,ןטכורפ ,תורוחס טימ (סענַאגַארטס) ךעל
 ,הסנרּפ רעייז ןענידרַאפ ןענעק ךיז ןלָאז ייז ידכב ,קרעמ

 -עג ךעלרעדניק עשידַיי עכַאװש ןוא עמערָא ןרעוו סעיצַאקַאװו יד ןיא .םעינָאלָאק-רעמוז

 ּרוצ-טנוזעג רעיײז ןקרַאטש וצ ידכב ,סעינָאלָאק-רעמוז עשידִיי עקידנריטסיזקע יד ןיא טקיש

 ,דנַאטש

 -סיינ ,עדנילב ,ןדילַאװניא ,םינקז .םעטָאװק-ףליה עכעלטַאנָאמ-יירד רעדָא ,עכעלטַאנָאמ

 -טימ ענעגייא ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,עקנַארק שינָארכ ײלרעלַא ןוא עקיניזכַאװש ,עקנַארק קיט

 .עכעלטַאנָאמ ןעמוקַאב ,ןציטש ןענעק ייז ןלָאז סָאװ םיבורק ןייק טשינ ךיוא ןוא ןבעל םוצ ןעל

 ןשינעפרעדַאב יד טימ ןוא בצמ םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,סעטָאװק-ףליה עכעלטַאנָאמ-יירד רעדָא

 ,ןשטנעמ יד-טָא ןופ םענייא ןדעי ןופ
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 יי 6

 ץירו=

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,טייקנַארק רערעװש ַא ךָאנ ןטנעצסעלַאװנָאקער עמערָא .סעטָאוװק-ףליה עקילָאמנייא

 סעּפע בילוצ ןטעברַא וצ חוכב טשינ קילייװטייצ ןענייז סָאװ ןענָאזרעּפ רעדָא ,עיצַארעּפָא רעדָא

 .עגַאל רעייז טימ גנַאלקנייא ןיא ,עטָאװק-ףליה עקילָאמנייא ןַא ןעמוקַאב ,הביס רערעדנַא ןַא

 רעדניק ענענַאטשעגקירוצ ,עלַאמרָאנמוא ,עקנַארק קיטסייג .עקנַארק ןופ גנורינרעטניא

 -עּפס ערעדנַא ןוא סעירָאטַאנַאס ןיא טרינרעטניא ןרעוװ ,ןייז וצ וו טשינ ןבָאה עכלעוו ,וװ"זַאא

 .טיהעגּפָא ןוא טלייהעג ןרעוו ייז ווו ,ןטלַאטשנַא עטריזילַאיצ

 יד טסיזמוא ןעמוקַאב עקנַארק עכעלגעמרַאפמוא .עקנַארק רַאפ ףליה ערעדנַא ײלרעלַא

 -ַאּפָא עכלעזַא ןופ םינימ ערעדנַא עלַא ןוא ןלוטש-רָאפ עשידעּפָאטרָא ,ןזעטָארּפ ,תואופר עקיטיונ

 : .ןעלטימ-ףליה ןוא ןטַאר

 ןרָאדַאסַאבמַאלארשי יד ףיױא ןעמענ םינקסע טימ ןעמַאזוצ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד
 ,1962 .יבכרה קחצי ןוא רדיבא ףסוי

 עכלעוו ,וו"זַאא ןטנעצסעלַאװנַאקער ,רעקיטַאמטסַא ,רעקיטַאמוער .טַאמילק םענופ טייב

 עקיטיונ יד ןעמוקַאב ,םי םייב רעדָא גרעב יד ןיא טייצ ערעגנעל ַא רעדָא עצרוק ַא ןעניֹוװ ןפרַאד

 .ןָאט סָאד ןענעק וצ ףליה

 -ַאפ ,םירחוס טימ טקַאטנָאק רעקידנעטש ַא ןטלַאהעגנָא טרעוו סע .גנולטימרַאפ-סטעברַא

 -רַא ײלרעלַא ןעגנוקיטפעשַאב טימ ןגרָאזַאב ןענעק וצ ידכב ,וו"זַאא סעוװיטַארעּפָאָאק ,ןטנַאקירב

 ןעמוק ייז רעדָא ,טָאטש ןיא טנענַאמרעּפ ןעניֹוװ סָאװ ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עזָאלסטעב

 -שימ ייב ןרעװו טלעטשעגנָא ןלָאז ןעיורפ זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טרעוו סע .ץניװָארּפ רעד ןופ ןָא

 .טייל ערעטלע ייב סנירעטפַאשלעזעג סלַא רעדָא ,סנירעטיה-ןקנַארק סלַא תוחּפ

 -ָארּפ רעד ןופ סרערָאפכרוד ,עזָאלסטעברַא ,עקיטפרעדַאבטױנ .גנוזייפשַאב עקילייווטייצ

 ,םיחרוא-תסנכה ןופ לַאז-סע ןיא ןטייצלָאמ טימ טגרָאזַאב ןרעוו ,וו"זַאא ץניוו

 יי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טימ טגרָאזַאב ןרעו ,רעדניק טימ ןעיורפ עטזָאלרַאפ ןוא עטגעג .ןעמעלבָארּפ-הזּפשימ

 ערעייז ןפלעה ןלָאז ייז רעדניק ענעבעגעגרעביא-קינייוו טסולפנייאַאב ןרעװ סע .טעברַא-םייה

 טימַאב ןעמ .םינקז-בשומ ןיא ןבעגניירַא ייז ןלָאז ייז רעדָא ,סעמוס-טלעג טימ ןרעטלע עטלַא

 -ַאכ ןכעלנע ןַא ןופ םינינע-החּפשימ ערעדנַא ןיא ,ךעלגעמ טייוו יוװ ,ןרינעוורעטניא וצ ךיוא ךיז

 .רעטקַאר

 ןוא תוריד -ילעב ןשיוװצ םיכוסכיס ןכיילגוצסיוא ןעגנוִימַאב טכַאמעג ןרעװ סע .תוריד

 .ןעגנוניֹוו טימ רעצעלּפ-סטעברַא רעדָא ,תוריד ןעלטימרַאפ וצ ןוא ןרָאטַאקָאל ערעייז

 ןרעו ,רעדניק רַאפ ףליה ןופ םינפוא עטנָאמרעד רעִירפ ןיוש יד רעסיוא .ףליה-רעדניק

 םעד ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ עכלעזַא .וו"זַאא םישובלמ טימ טגרָאזַאב ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ייז

 -וצנייא ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טרעוװ ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעייז בילוצ

 .ןבולק ןוא ןענייארַאפ-רוטלוק ןיא רעדילגטימ סלַא ןביירש

 -םימי ערעזדנוא ןרעייפ ןענעק וצ ףליה ןעמוקַאב טײלעמערָא עשידִיי .ףליה-בוט םוי

 -עג טרעו טײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ץנַאג ַא .ןפוא ןקידובכב ןוא ןטסַאּפעגוצ ַא ףיוא םיבוט

 ,תוצמ) ןטקודָארּפ ןיא ייס ,טלעג ןמוזמ ןיא ייס ןבעגעג טרעוװ עכלעוו ,ףליה-חסּפ רעד ןעקנָאש

 .(.וז"זַאא ,ןייוו

 הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד סָאװ ,ףליה ןוא הקדצ ןופ םינפוא יד ןענייז ,טעז ןעמ יװ

 ,עקיטכיוו רעייז יד-טָא .עטגייווצרַאפ ןוא עקיטרַאנדיישרַאפ ץנַאג ,טײלעמערָא עשידִיי יד טיג

 עיסימָאק-בוס רעלעיצעּפס ַא ךרוד טריפעגנָא ןרעוװ ןטייקיטעט עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעווש

 -ַאב ןשינכעט ןופ עּפורג רעטריצודער ַא ךרוד טריפעגכרוד שיטקַארּפ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ

 -ןשטנעמ ,ןליוו רעטוג ,דלודעג ליפ רעייז ךיז טרעדָאפ ןטעברַא יד-טָא וצ .לַאנָאסרעּפ ןטלָאצ

 ןדיישרעטנוא וצ טכייל ױזַא טשינ רָאג זיא סע לייוו ,טייקיעפ-לייטרוא ןוא טקַאט ,שינעטנעק

 זיא רעכלעוו ,רעלדניווש ןוא רערָאנש ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןוא ןקיטפרעדַאבטיונ ןתמא ןַא ןשיווצ

 -נָא יד ייס ,עיסימָאק-בוס רעד ןופ רעדילגטימ יד ייס רעבָא .ןציטש םיא לָאז ןעמ טרעוװ טשינ

 ןקיסעמקעווצ ,ןטוג ַא ףיוא ןבַאגפיוא ערעייז ךרוד ךעלטנייוועג ןריפ ,ןרַאנָאיצקנופ עטלעטשעג

 -הקדצ יד זַא ,טרּפ םעד טייקמַאזקרעמפיוא ליפ טקנעשעג טרעוו ייברעד .ןפוא ןשַיײטרַאּפמוא ןוא

 -ייוו סָאװ ;הלילחו-סח ,ןרעװ טצַאשעגרעדנימ רעדָא ,טמעשרַאפ ,טקידיײלַאב טשינ ןלָאז סרעמענ

 ףליה רעכעלטּפַאשלעזעג וצ ןעמוקנָא ןזומ ייז זַא ,םעד ןגעוו ןסיוװ ןלָאז ןענָאזרעּפ עקיטייז רעקינ

 .ןרעוװו טרירעגנָא רעקינייװ סָאװ ןלָאז עדריוו ןוא דובכ רעכעלשטנעמ רעייז ןוא

 -סערג רעד טימ ןעגנושרָאפסױא-עיצַאמרָאפניא עקיטיונ עלַא טריפעגכרוד ןרעװו רעבירעד

 םוצ ןרעוו סעידיסבוס יד ןופ םימוכס-טלעג יד ןוא טייקיטכיזרָאפ ןוא טייקטריוורעזער רעט

 רעדָא ,ןעמייה ערעייז ןיא ךעלנעזרעּפ ןבעגעגרעביא עטריסערעטניארַאפ יד ןופ לייט ןטסערג

 .ןטלעטשעגנָא ןלעיצעּפס ַא ךרוד ,ךיז ןעניפעג ייז ּוװ ןטלַאטשנַא יד ןיא

 טימ ןעגנודניברַאפ עכעלטפַאשלעזעג יד ןוא ןטייקיטעט עלענָאיצַאזינַאגרָא יד רעסיוא

 -עוב רעד ןופ טייקיטעט-הקדצ רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןענָאזרעפ

 עלעיסנַאניפ עקידװעעזנָא ץנַאג ךיוא ןבעגעגסיוא קעווצ םעד ףיוא ןרעוו ,הליהק רעסערייא-סָאנ

 -טלעג יד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעג טעװ 205 טייז ףיוא ןעגנערב רימ סָאװ ,עלעבַאט יד .ןעלטימ

 -ַאיצָאס ריא ףיוא טעדנעוװרַאפ טָאה הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד עכלעוו ,סעזעּפ ןיא םימוכס

 עדנע זיב 1957 ביײהנָא ןופ ,רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ףליה רעשירַאדילָאס רעל

 ַא טכיילַאב יז לייוו ,קידנרעלַאב ןוא טנַאסערעטניא ץנַאג זיא עלעבַאט עקידנגלָאפ יד ,2

 :ןבעל-הליהק רעזדנוא ןופ עלעקניוו קיטכיוו

 -וצ ןיא ןכַאמ רימ ןלעװ ,ןרעו רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רערָאלק לָאז עלעבַאט יד-טָא ידכב

 :ןעגנורעלקפיוא רעדָא ,ןעגנוקרעמַאב עכעלטע ריא טימ גנַאהנעמַאז

 -סַאנעוב רעד ךרוד ןבעגעגסיוא ןרעוו סָאװ ,םימוכס-טלעג ייד זַא ,ןקרעמ וצ זיא לכ-םדוק (א

 יד סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד וצ זיא סָאד .רָאי וצ רָאי ןופ ןגייטש ,הקדצ ףיוא הליהק רעסערייא

 ,ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא רָאי וצ רָאי ןופ רעמ ץלַא ךיז ןעלקיװטנַא הליהק רעד ןופ ןטייקיטעט
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 סעריא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ייז סָאװ ,ןרָאי עטצעל יד דָארג ןענייז טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,סקּוװ ריא טימ גנַאלקנייא ןיא
 ךיוא זיא טייקיטפרעדַאבטיונ יד ןעוו ,ןרָאי-סיזירק ןעוועג ,טכַארטַאב ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענ
 .עזעּפ רעד ןופ עיצַאזירָאלַאװעד ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא סע ןוא ןגיטשעג

 ןוא 1959 ,1958 ןרָאי יד ןיא ןענייז סָאװ ,םימוכס יד ןופ גנורעגייטש עטפַאהגנורּפש יד (ב
 זיא יז ןוא שינַאגרָא טשינ עקַאט זיא ,הקדצ ףיוא הליהק רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיוא 0
 -סעפינַאמ ךיז טָאה רעכלעוו ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןרעווש ץנַאג םענופ אצוי-לעוּפ סלַא ןעמוקעג

 -דנוא ןופ ףליה ףיוא תואצוה יד .ןָארעּפ לַארענעג ןופ םישזער םענופ ןלַאפ ןכָאנ דנַאל ןיא שריט

 .ןרָאװעג טלּפָאטרַאפ טעמכ קיסעמרעפיצ ןרָאי עטנָאמרעד יד ןיא ןענייז הליהק רעז

 .רעטנרעלעג םחנמ ןוא סיווייד השמ יפָארּפ דובכל עמַאנפיוא

 -עג ןבָאה ,ףליה ענעבעגעג יד טריציפיסַאלק טרעוו סע עכלעוו טיול ,ןקירבור 9 יד ןופ (ג

 -ידנגלָאפ טיול ,םוכס ןלַאטָאט םענעבעגעגסיוא םענופ טנעצָארּפ 92 ךרעל יירד זיולב טרעדָאפ

 יירד עלַא רעדָא ,טַאנָאמ ןדעי טלָאצעגסױא ןרעו סָאװ סעטָאװק עטנענַאמרעּפ :גנולייטרַאפ רעק

 םענופ 8 2 ערעסָאװ -- ןטייקנַארק ןוא 19 90 ךרעל --- ףליה-בוט-םוי ;65 98 טעמכ -- ןטַאנָאמ

 ןקירבור סקעז עקירעביא עלַא .טייקיטכיוו רעייז רָאלק גונעג טזייװַאב סָאד ןוא ףערטַאב ןצנַאג

 -יוװ סָאד ןוא םוכס םענעבעגעגסיוא ןצנַאג םעד ןופ 8 92 ערעסָאװ טכַאמעגסיוא ןבָאה םענייאניא

 ,גנוטיידַאב עּפַאנק רעייז טלוב טזייווַאב רעד

 -הקדצ יד רשפא טעז ,ןטעשזדוב עכעלרעי ענײמעגלַא יד טימ ץרָאּפָארּפ ןיא ןוא ןרעפיצ ןיא
 ץנַאג ַא רעבָא ,קידנטײדַאב רָאג טשינ ןייז וצ סיוא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ טייקיטעט

 -טימרַאפ ײלרעלַא ןיא רָאנ ,ןרעפיצ ןייק ןיא סיוא טשינ רָאג ךיז טקירד רעריא לייט רעשּפיה
 ןוא טיילטפעשעג עטַאוירּפ ,סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ ןוא עקיטפרעדַאבטיונ יד ןשיװצ ןעגנול

 -דנוא ןופ טייקיטעט-הקדצ רעד ןופ הנהנ ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ ןלָאצ יד .ןטנַאקירבַאּפ

-- 200 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעטייו רימ ןעגנערב רעבירעד ןוא םענרַאפ ריא רעקיטכיר רשפא ןרירטסוליא הליהק רעז

 :הליהק רעד ןופ ףליה ןעמוקַאב ןבָאה סע .ןימ םעד ןופ ןרעפיצ עכעלטע ןטנוא

 ןענָאזרעּפ 2800 -- -- == י= יה י= == י= = 1957 רָאי ןיא

 א 44200 -- == זה יה יה יד החזה ז- 1958 , ,

 א 5,882 = == זי יח חיז חי יז יח ז- 1960 , .

 א 64200 -- יה יה יח יח יח יח י= = 1961 , .

 א, 3,000 -- == == י= -- 1962 טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 ןיא סערייא-סָאנעוב ןיא ןדַיי עשיזנכשַא יד ןופ גנורעקלעפַאב יד ןצַאשּפָא לָאז ןעמ ןעוו

 טנעצָארּפ יירד ערעסָאװ זַא ןעמוקעגסיוא טלָאװ ,תושפנ (טנזיוט טרעדנוה ייווצ) 200.000 ךרעל

 ,עניטנעגרַא יוװ דנַאל ַאזַא רַאפ .1961 רָאי ןיא הקדצ ךָאנ הליהק רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז עריא

 -ָארייא-חרזימ יד ןיא ,ןגָאז רימָאל ,יוו ןטייקכעלגעמ-טסנידרַאפ ערעסעב ןענַארַאפ ןענייז סע ּוװ

 ,קידנטיײדַאב ןוא קידוװעעזנָא קפס-ילב טנעצָארּפ ַאזַא זיא ,תוליהק עקילָאמַא עשִיעּפ

 ךרוד טקעריד ךרוד טריפ הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד סָאװ טייקיטעט-הקדצ יד רעבָא

 ןיא .טיבעג םעד:טָא ףיוא טוט יז סָאװ ץלַא טשינ ךָאנ זיא ,ףליה רעלַאיצָאס רַאפ גנולײטּפָא ריא

 ר עצנַאג ַא ,הליהק רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ןריטסיזקע עניטנעגרַא ןופ טָאטשטּפױה רעד

 ַא ,לָאטיּפש ַא ,לשמל ,יװ ןטלַאטשנַא עכלעזַא ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ עשידַיי עסיורג

 -סיוא ןוא טעטלַאװרַאפ ךעלטנייוועג םיל-רבעמ ןענייז סָאװ .וו"זַאא םימותי-תיב ַא ,םינקז-בשומ

 -טפַאשלעזעג םענופ גנולקיװטנַא יד זיא ָאד זדנוא ייב רעבָא ,תוליהק יד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעג

 -גיא יד ןענייז ָאד .ןפוא ןרעדנַא ןַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןבעל ןשידַיי ןלענָאיצוטיטסניא ןוא ןכעל

 ןבָאה ייז .קיגנעהּפָאמוא ןוא רעדנוזַאב קידנעטשלופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןימ םעד ןופ סעיצוטיטס:

 ןיילַא ךיז רַאפ ןפַאש ייז .סעדייבעג ןוא סעיצַארטסינימדַא ,ןעגנוטלַאוװרַאפ ,רעדילגטימ ענעגייא

 ןופ .וו"זַאא ןעגנולמַאז ,ןלָאצּפָא עכעלטַאנָאמ ךרוד ןשינעפרעדַאב ערעייז רַאפ ןעלטימ-טלעג יד

 -ַאט יד טזייװַאב סע יװ ,סעידיסבוס עשּפיה ץנַאג הליהק רעד ןופ ךיוא ייז ןעמוקַאב ןגעווטסעד

 .טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגנערב רימ סָאװ עלעב

 רעכעה ןעמוקַאב ןיײילַא לָאטיּפש רעשידִיי רעד םוכס ןצנַאג םעד ןופ טָאה ,טעז ןעמ יו

 הליהק רעזדנוא זַא ןעמ טעז ,ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד זיולב טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעוו 2

 םעד ףליה רעלַאיצָאס רַאפ טנעמַאטרַאּפעד ריא ךרוד הקדצ ףיוא ןבעגעגסיוא ןיילַא טָאה

 -ָארטנַאליפ ןביז רַאפ סעידיסבוס ןבעגעג יז טָאה םעד רעסיוא ןוא סעזעּפ 22.2368.207 ןופ םוכס

 -ינייוו סָאװטע סױא-טכַאמ סע סָאװ ,סעזעּפ 5.947.000--- ןופ ףערטַאב ןיא סעיצוטיטסניא עשיּפ

 עלעבַאט רעטכַארבעג-ןביוא רעד ןופ ךיוא .רעפיצ רעטנָאמרעד טשרעוצ רעד ןופ 40 92 ןופ רעק
 רעסערג ץלַא רָאי וצ רָאי ןופ ןרעו םימוכס ענעבעגעג יד זַא ,רָאלק ןעמ טעז סעידיסבוס ןופ
 רעד ייס ,הליהק רעד ןופ ןטייקיטעט יד ייס זַא ,ריפסיוא םעד ןכַאמ רעדיוװ ןעמ ןעק םעד ןופ ןוא
 .ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאה סיזירק

 רעזדנוא זַא ,ןענַאמרעד וצ ָאד יאדכ ךָאד רעבָא זיא ,קיטכיוו רעייז טשינ זיא סע שטָאכ

 רשפא ןעק סָאד .ןקעוצ עקיטעטליֹוװ עשידִיי-טשינ רַאפ סעידיסבוס עניילק ךיוא טיג הליהק

 ןשיוצ ,גנורעקלעפַאב רעשידַיי-טשינ רעד ןוא זדנוא ןשיװצ ןעגנוָיצַאב ערעסעב ןפַאש ןפלעה

 -טסירק 18 ,סעיצַאמרָאפניא ענעמוקַאב טול ,ןעמוקַאב סעידיסבוס עכלעזַא .ןבעל רימ רעכלעוו
 -ַאב ייז ןבָאה 1962 בלַאה ןוא 1961. ,1960 ,1959 ,1958 ןרָאי יד ןיא ןוא .ןטפַאשרעּפרעק עכעל

 -יתנ יד-טָא ןופ טייקיטכיוו יד טגיל ,טגָאזעג יו .סעזעּפ 40.750.-- ןופ עמוס יד ןעמַאזוצ ןעמוקי

 ןליוו םענופ קורדסיוא ןַא ןענייז ייז סָאװ םעד ןיא רָאנ ,טרעוװ ןלעיסנַאניפ רעייז ןיא טשינ תונ

 .ןדַיי-טשינ יד טימ טפַאשהנכש רעטוג ןיא ןבעל וצ

 ףליה ריא טימ קפס-ילב טרעװ סע -- :גנולדנַאהּפָא רעד-טָא ןופ ןענרעל ןעמ ןעק סָאװ
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידִיי רעד ןופ סקנפ



 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 -ערא עשידִיי ןופ רָאטקעס רעקידװעעזנָא ץנַאג ַא סעדייא-סָאנעוב ןיא ןענַארַאפ זיא סע זַא ,רָאלק

 ךיז טייקכעלגעמ ַא ָאד טָאה ןטעברַא ליוו ןוא ןעק סע רעװ זַא ,תמא זיא סע שטָאכ .טיילעמ

 -יוועג ַא ןענַארַאפ זדנוא ןשיוװצ זיא סע זַא ןוא הסנרּפ ןייז רעקינייו רעדָא רעמ ןענידרַאפ וצ

 רעד ןופ ,קיטכיר ךיוא רעבָא סע זיא ,ןשטנעמ עכייר וליפַא ןוא עכעלגעמרַאפ ןופ לָאצ עס

 .ןשטנעמ עמערָא ןוא עקיטפרעדַאבטיונ גונעג ןענַארַאפ זדנוא ייב ןענייז סע זַא ,טייז רעטייווצ

 ,תוביס ערעדנַא רעדָא ,טײקנַארק בילוצ שינעמוקסיוא רעייז ןענידרַאפ טשינ ךיז ןענעק עכלעוו

 רעד וצ ןעמוקנָא ןזומ ייז ןוא ,ןציטש ןענעק ייז ןלָאז סָאװ םיבורק ןייק טשינ ךיוא ןבָאה עכלעוו

 ןוא קידריוװ הווצימ יד-טָא טליפרעד סָאװ ,הליהק רעד ןופ ףליה רעשירַאדילָאס רעכעלרעדירב

 .קידובכב

 :שיט-םוידיזערּפ םייב .דלעפשריה ןמלז :ןָאפָארקימ םייב. לארשי-תנידמ ןופ רָאי-הװצמ-רב ןופ גנורעייפ
 ."רימזה, רָאכ ןייז טימ רעייפ .ב :טנורגרעטניה ןיא .יבמַאלארשי טימ ןעמַאזוצ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 רעדילגטימ רַאפ תואוולה עקיטנעצָארּפנָא (2

 ןעגנַאלַאב ףליה רעלַאיצָאס רעשירַאדילָאס רעד ןופ עירָאגעטַאק רערעדנוזַאב ץנַאג ַא וצ
 ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע שטָאכ .רעדילגטימ עריא וצ טיג הליהק רעזדנוא סָאװ תואוולה יד

 טימ רָאנ ךיוא טרירעּפָא יז ןוא ןשטנעמ עּפורג עניילק ַא זיולב םורַא טמענ עכלעוו ,טייקיטעט

 .ריא ןגעו ןטכירַאב וצ טנַאסערעטניא ןוא קיטיינ ךָאד זיא ,םימוכס-טלעג עניילק וויטַאלער

 וצ ייז ןסָאלשַאב טרעוו סע רעדייא ןוא טנעצָארּפ ןָא ןצנַאגניא ןבעגעג ןרעוװ תואוולה יד

 -רַאפ רעד ןגעוו ןרימרָאפניא וצ יונעג ךיז ידכב ,טירש עקיטיינ עלַא ןעמונעגנָא ןרעוװ ,ןבעג
 -פרעדַאב ןוא טיײקכעלטנרָא ןייז ןגעוו סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ללכב טנעטעּפ םענופ טייהנעגנַאג
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 -לָאס ַא ןלעטשוצ רעַירּפ עטריסערעטניארַאפ יד ןזומ ,האוולה יד ןעמוקַאב וצ ידכב .טייקיט

 רעגנעל טשינ ןופ ךשמ ןיא סעטָאװק ןיא ןרעװ טלָאצעגּפָא ןזומ תואוולה יד .עיטנַארַאג עטנעוו

 יד טימ שינעעזנייא ןעמ טָאה ןלַאפ עטקיטכערַאב עלעיצעּפס ןיא רעבָא ,ןטַאנָאמ קיצנַאװצ יוִו

 -נעל ַא ךָאנ ןופ ךשמ ןיא עמוס ענעמוקַאב יד ןלָאצוצסיוא ייז טביולרעד ןעמ ןוא תובוח-ילעב

 עכלעוו ,עיסימָאק ערעדנוזַאב ַא ןַארַאפ זיא הליהק רעד ייב .ןטַאנָאמ קיצנַאװצ יו טייצ רערעג

 ןבעגעג האוולה ַא טרעװ ןלַאפ עקידנעגנירד ןיא רעבָא .תואוולה יד-טָא טימ ךיז טמענרַאפ

 .עיצוטיטסניא רעד ןופ םוידיזערּפ םעד ךרוד טקעריד ךיוא

 -נוא ןופ רעדילגטימ יד רַאפ תואוולה יד ןגעוו עלעבַאט ַא ןטנוא רעטייוו ןעגנערב רימ

 :ךרעל רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד םורַא טמענ עכלעוו ,הליהק רעזד

 רעלַאמיסקַאמ ןענָאזרעּפ לָאצ

 עטלָאצעגסיוא ןייא רַאפ םוכס ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ רָאי

 8 ןיא סעמוס 8 ןיא האוולה תואוולה

157 18 2000 --.316.459 

18 22 5::00 ----542,585 

1959 80 1000 15 

160 15 100 --.1.586.210 

161 72 2000 ---.1.601.855 

 1.705.000.-- 2800 16 ('מ 8) 2

 רעלעיצעּפס רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טכַאמעג זיא עלעבַאט יר-טָא

 רעטשרע רעד טול .גנוליײטּפָא-עירעטלַאהכוב רעד ןיא ןעגנונעכייצרַאפ יד ןופ ןוא עיסימָאק
 ,תואוולה יד ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןופ ןלָאצ יד ןרָאװעג טנכערַאב ןענייז עלעווק

 ןענָאזרעּפ לָאצ רענעבעגעגנָא רעד וצ .סעמוס עטלָאצעגסיױא יד -- רעטייוצ רעד טול ןוא

 תואוולה סנעמעוו ,ןענָאזרעּפ וצ ךיז ןעִיצַאב סָאװ 2054 ךרעל ןרעוו ןבעגעגוצ ךָאנ רעבָא ןפרַאד
 עיסימָאק רעד ךרוד ןוא הליהק רעד ןופ םוידיזערּפ ןכרוד טקעריד ןרָאװעג טקידיילרעד ןענייז

 ןענַאזרעּפ עטקיטסניגַאב יד ןופ לָאצ יד זיא שיטקַאפ זַא ױזַא ,ןעגנַאגעגכרוד טשינ ייז ןענייז
 .עלעבַאט רעד ןיא ןבעגעגנָא זיא סָאװ ,רעד ןופ 2056 טימ רעסערג ןעוועג

 האנה-תבוט ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ-הליהק לָאצ יד טכיירגרעד ,טעז ןעמ יװ

 .ךרעל 250 וצ זיב ,רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא האוולה רעקיטנעצָארּפנָא ןַא ךרוד
 טימ ןכַאמקעװַא ןצנַאגניא טשינ יז ןעמ ןעק ךָאד רעבָא ,לָאצ עסיורג רָאג ןייק טשינ זיא סָאד
 ,האולה ןייא רַאפ ןרעװ ןבעגעג טנעקעג טָאה סָאװ ,םוכס רעלַאמיסקַאמ רעד .טנַאה רעד

 -סיזירק ןעוועג רדסכ ןענייז סָאד לייוו ,ןרעדנַא םוצ רָאי ןייא ןופ קידנטײדַאב ץנַאג טגייטש

 ןטיײדַאב ןלָאז ייז ןוא טרעוװ ןקידתושממ ַא ןבָאה ןלָאז ייז טלָאװעג טָאה ןעמ ביוא ןוא ןרָאי
 יד .ןרעסערגרַאפ לָאמ סעדעי טזומעג יז ןעמ טָאה ,ףליה עלַאער ַא ןטריסערעטניארַאפ ןרַאפ

 טפערטַאב טייצ רעטלדנַאהַאב רעד ןופ ךשמ ןיא תואוולה ענעבעגעג יד ןופ עמוס עניײמעגלַא
 .עמוס עלבַאטקעּפסער ץנַאג ַא שוריפב זיא סָאד ןוא סעזעפ 5

 ןַא .טיבעג קיטייז ַא וליפַא זַא ,רָאלק טרעוװ ןעגנוריפסיוא עלַא יד-טָא ןופ ךמס ןפיוא

 ןופ ןטייקיטעט עטגייווצרַאפ ןוא עקיטייזליפ יד ןופ ,עלעקניוו טקרעמַאבמוא ןוא טנַאקַאבמוא

 ץנַאג זיא ,רעדילגטימ עריא רַאפ תואוולה עקיטנעצָארּפנָא יד ןענייז סע יוװ ,הליהק רעזדנוא

 .טנַאסערעטניא ךיוא ןוא קיטכיוו ,קידנטײדַאב
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 ןוא םילוע רַאפ הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ סעידיסבוס 63

 ןרָאא עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא םיצוביק

 ,לארשי ןיא םיצוביק ןוא םילוע וצ טיג הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד סָאװ סעידיסבוס יד

 ןרעוװ טכַארטַאב ןענעק ייז ,ָאי ,ףליה עלַאיצָאס עקיטרַאנגייא ןַא יו ןרעוו טכַארטַאב ךיוא ןענעק

 לָאצ רעסיוועג ַא רַאפ טרעטכיילרַאפ טרעוװ ייז ךרוד לייוו ,ףליה עוויטקורטסנָאק עתמא יז יװ

 -ייא ןפיוא ,תודוסי עיינ קידנעטשלופ ףיוא ןבעל רעייז ןעיובוצרעביא ןשטנעמ עשידִיי עגיה

 רעזדנוא ןופ טייקיטעט עקיטכיוו ךעלטנייוועגרעסיוא יד-טָא .לארשי-תנידמ ןופ ןדָאב םענעג

 .עיסימָאק רענעפַאשעג קעווצ םעד רַאפ לעיצעּפס ַא ןרוד טריפעגכרוד טרעוװ הליהק

 :סעירָאגעטַאק ייוצ עקידנגלָאפ ןיא ןרעוו טלייטעגנייא ןענעק םילוע עטרידיסבוס יד

 .זייװסעּפורג ךעלטנייועג ןרָאפ עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח יד ןופ רעדילגטימ (א

 יד ןפיוקוצנייא ףיוא עמוס טלעטשעגטסעפ עסיוועג ַא ןשטנעמ ןקיצנייא ןדעי רַאפ ןעמוקַאב ייז

 סעידיסבוס סנעמעוו ,עטַאריײהרַאפמוא ןוא תוחּפשמ ,םילוע עטַאװירּפ (ב ;גנוטַאטשסיױא עקיטיינ

 ןיא ,ןשינעפרעדַאב עטקיטכערַאב יד טול ,רעדנוזַאב לַאפ ןדעי ןיא בור'ס טמיטשַאב ןרעוו סע

 .עגַאל רעשימָאנָאקע רעד טימ גנַאלקנייא

 ןופ םענרַאפ םעד ןגעוװו ףירגַאב ַא טיג עכלעוו ,עלעבַאט ַא רימ ןעגנערב ןטנוא רעטייוו

 םילוע עכעלגעמרַאפ קינייװ יד ןבעגעג טָאה הליהק רעזדנוא סָאװ ,סעידיסבוס ךרוד ףליה רעד
 : 1962 ןופ ןטַאנָאמ ןביז ןוא 1961 ,196ו ,1959 ,1958 ,1957 ןרָאי יד ?ופ ךשמ ןיא

 רַאפ םוכס

 םימוכס עטמיטשַאב םימוכס עטמיטשַאב ץטַאװירּפ לָאצ םיצולח לָאצ ּפיקע ןייא רָאי

 ןרַאלָאד ןיא סעזעּפ ןיא םילוע ןּפיקע רֶעדָא טַאטשסױא רעדָא

18 10 203 102 ---685.700 7 
1959 2:00 20 143 ---864.800 -- 
160 2000 166 62 0 6.6 ---826 
161 2000 143 21 15 5050 
 2050 222ם0 334 1324 00::526 ('נָאמ 2/:10)) 2

 1,671--- 65 92 6 == לכה-ךס

 עכעלטע ןרעװ טכַאמעג ָאד ןפרַאד ,עלעבַאט יד-טָא ןייטשרַאפ רעסעב ןענעק וצ ידכב

 לָאצ , קירבור יד זַא ,ןרעו טלעטשעגטסעפ ףרַאד לכ-םדוק .ןעגנורעלקפיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב

 .עטַארײהרַאפמוא יד ןופ ייס ,תוחּפשמ יד ןופ תושפנ לָאצ יד ייס ללוכ זיא "םילוע עטַאווירּפ

 .תוחּפשמ יד ןופ לָאצ יד ןבעגעגנָא ךיוא רעדנוזַאב טרעוװ עיצַארטסוליא רערעסעב בילוצ

 ןענייז םילוע עשיצולח יד ןופ גנוטַאטשסיױא רעד רַאפ טמיטשַאב ןרעוװ סָאװ םימוכס יד

 -לעוּפ סלַא תורקי ןקידנגייטש םעד בילוצ ןרָאװעג טרעכעהעג לָאמ יירד טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 לָאצ עצנַאג יד .ןסיזירק עשימָאנָאקע יד ןופ ןוא עזעּפ רעד ןופ סעיצַאזירָאלַאװעד יד ןופ אצוי

 .תושפנ 1,748 טפערטַאב רָאי ןבלַאהטסקעז עטלדנַאהַאב יד ןופ ךשמ ןיא םילוע עטציטשעג

 ַא ןופ רעמ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיצולח יד וצ ןעגנַאלַאב ךרעל ייז ןופ טפלעה עּפַאנק ַא

 ,תושפנ 276 טעמכ טפערטַאב טינשכרוד רעכעלרעי רעד .םילוע עטַאװירּפ ןענייז טפלעה

 לָאמַאטימ ןגייטש 1959 ןוא 1958 ןרָאי יד ןיא .עקיסעמלגער ןייק טשינ זיא הילע יד רעבָא

 טוי 5 ר
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 רעדיוו ייז ןלַאפ ךָאנרעד ןוא הילע עטַאוװירּפ יד ייס ,עשיצולח יד ייס ןפוא ןקיטנעק רָאג ַא ףיוא

 ןוא 1960 ןרָאי יד ןיא ןבעגעגסיוא אקווד ןרעוו םימוכס-טלעג עטסערג יד רעבָא .ּפָארַא קירוצ

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןקרעמ וצ זיא םילוע לָאצ רעד ןופ גנורעכעה עקידנטײדַאב ַא 1

 רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעד אמתסמ ןענייז גנוניישרעד רעד-טָא ןופ תוביס יד .1962 ןופ

 -פיוא טלָאמעד דָארג ןענייז עכלעוו ,םזיטימעסיטנַא רעוװיטקַא רעטקרַאטשרַאפ רעד ןוא סיזירק

 .עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעג

 -רַאפ ןצנַאג ןיא סלַא טשינ הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד ךָאנ טכַארטַאב הילע רעד טימ

 טליפרעד קידנעטשלופ סלַא טשינ ןוא םילוע רעניטנעגרַא יד טימ ןעגנוָיצַאב עריא טקידנע

 -ַאב עכלעוו ,םילוע עשיצולח יד עגונב קיטליג סָאד זיא סרעדנוזַאב .ייז יבגל ןתובייחתה עריא

 -ריק ַא בייהנָא ןופ ךרוד ןכַאמ םיצוביק יד זַא ,טסּוװַאב זיא סע .םיצוביק יד ןיא ךָאד ךיז ןצעז

 .1960 רָאי ,גנוטייל-הליהק רעטליײװעג-יינ רעד ןטמַא יד רעביא טיג ןיקטוג ךלמילא

 ןוא -- גנולצרָאװרַאפ ןופ ,סוסיב-ילבח ןופ דָאירעּפ ,ןרעגנעל ַא לָאמטּפָא וליפַא רעדָא ,ןרעצ
 ןיא ןוא ,סיפ ענעגייא יד ףױא קעװַא טוג ךיז ןלעטש ייז זיב ןטייקירעווש-סגנוקיטסעפרַאפ
 -טלעג ,ערענעלק ַא וליפַא רעדָא ,ערעסערג ַא ץונוצ טוג ייז טמוק טייצ רעדי-טָא ןופ ףיולרַאפ
 ,עציטש

 רעטלקיװטנַא ךיוה ץנַאג לערוטלוק ןוא שירָאטַאזיליװיצ ַא ןיא ןסקַאװעגסיוא ךָאד זיא ןעמ
 םעד קרַאטש ץנַאג ןעמ טליפ עיצַאזינָאלָאק רעד ןופ ןָא טנעמָאמ ןטשרע םענופ ןוא הביבס
 ןוא ןבעל סָאד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןרעטכיילרַאפ עכלעוו ,ןעגנוטכירנייא עסיוועג ןופ לגנַאמ
 עטנַאּפשעג קידנעטש יד ןטעברַא עטגנערטשעגנָא רעייז יד ןגָארטוצרעבירַא קרַאטש ןפלעה
 עקידנרעיול םוטעמוא ןופ ,עשיבַארַא יד ןגעק ןקידייטרַאפ וצ ךיז טייקטיירג ןוא טײקמַאזכַאװ

 טפַאשטריװ רעד ןיא ןלַאפכרוד עכעלדיימרַאפמוא עסיוועג יד ;ןטסַאל עלעיצנַאניפ יד ;םיאנוש

 -ערג ַא ןיא ,עקַאט ךיז ןפערט ןוא ןכַאמ ךיז ןזומ עכלעוו ,ןטייקירעווש ערעדנַא יילרעלכ ןוא
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 רעייז ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןעמ זיא .ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ,סָאמ רערענעלק רעדָא רערעס
 רעסעב ןוא רעִירפ סָאװ ןענעק וצ ןצעמע ןופ עציטש-טלעג עסיוועג ַא טגירק ןעמ ןעוו ,רַאבקנַאד
 ַא ,(זיוה-רוטלוק) תוברתה-תיב ַא ,(זיוה-רעדניק) םידלי-תיב ַא ןענעדרָאנײא ןוא ןעיובפיוא
 -עוו ןוא ךיק רעד רַאפ גנוטכירנייא עטריזינַאכעמ ַא ,(לַאז זייּפש רעוויטקעלָאק) לכואה-רדח

 סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאלַאטסניא עכעלצונ ןוא עקיטיינ רעייז ץלַא ןענייז סָאד .וו"זַאא יירעש

 ייס-יוו-ייס סָאד רעכעלגערטרעד ליפ ןכַאמ עכלעוו ,ןשטנעמ עטעדליבעג ןוא עטריזיליוויצ רַאפ

 םעיינ ַא ןופ גנודנירג רעד ךָאנ דָאירעּפ ןטשרע ןיא סרעדנוזַאב ,ןבעל עשיצולח ערעווש גונעג

 ץענערג ַא ייב ץעגרע ,טנגעג רעטריוויטלוקמוא ןוא רעטצעזַאבמוא ןַא ןיא ךעלטנייוועג ,ץוביק

 .לארשי ןופ

 יד ןלַאפ ךס ַא ןיא ןרילומיטס ,ןעלטימ-טלעג עקיטייז עכלעזַא ןעמוקַאב וצ קעווצ ןטימ

 -מַאז עכלעוו ,תולג ןיא טניירפ ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןדנירג סָאד ,םיצוביק

 ןוא סעדייבעג עטנכערעגסיוא-רעִירּפ יד רַאפ רָאנ טשינ ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ ייז רַאפ ןעל

 ןענישַאמ-דיינש ןוא -רעקַא עסיורג ,ןרָאטקַארט ,ןענייבמָאק רַאפ ךיוא רָאנ ,סעיצַאלַאטסניא

 ןצנַאגניא ןענייז סָאװ םיצוביק יד .םירישכמ-סטעברַא עשינַאכעמ עקידנטסָאק-רעייט המודכו

 ןטעב םיצולח רענַאקירעמַא-ןייטַאל ללכב רעדָא ,רעניטנעגרַא ךרוד טצעזַאב ,זייוולייט רעדָא

 ףיוא עכלעזַא ךיוא ןעמוקַאב ייז ןוא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב סעידיסבוס ךעלטנייוועג

 .ןפוא ןקיליװטוג ןוא ןקידריװ ַא

 ןעמוקַאב ןבָאה סע סָאװ ,סעידיסבוס יד טימ עלעבַאט ַא רימ ןעגנערב ,ןטנוא ,רעטייוו

 םיצוביק ןצכַא רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ

 :ןעגנוטכיר-עיצַאזינָאלָאק עשיצולח ,לערוטקורטס ןוא שיגָאלָאעדיא ענעדישרַאּפ יד ןופ

 2, עי שטר אפ ערע עז גאט יה ןעמָאנ
 ןעלכה'ךס 1962 בלַאה 1961 160 19 18 17 ץוביק ןופ

 50+:00 == = =- 10.000 20:0000 0 םיפוסיכ

 1 00 "ע:00 96.500 96:500 10:000 707=20:0000 0 השולשה-ןיע

 200 5260 64.000 64000 35.000 20.0000 5020 בגנה רמשמ

 00::10 == -- - 20.000 40000 0ׂ םיסלפמ

 1.315.000 1:012.000 126.500 126.500 10:0000 20000 00 רצמ

 50+:00 == =-- =- 10.000 20000 520 שעג

 50+:00 = =- = 10.000 0ׂ  20:00 תיזג

 200:00 10 15.000 15.000 10:000 2*70=20:0000, 0 דעס

 50+:00 שי ךיײה == 10.000 2000 5 20 םינצינ

 50:00 "= לע == 10.000 0,ׂ'  2000 דייז -תועבג

 5:00 י-- = == 10.000 ',0 00::20 םידבר

 5+:00 -- = == 10.000 0 2000 קחצי רינ

 50+:00 = = הר 10.000 0ׂ  20:00 דלוז רפכ

 250:00 == == == 10.000 0ׂ'  20:00 םע:רינ

 50:00 208:ט(00 51.000 51:000 10:0000 0ׂ'  2000 ןחב

 1.415.000 1.012:000 126.500 126.5000 50.000 0 לי רנה-רוא

 00:::1 00::10 15:000 15,000 . == -- =-- רתיב-תואובמ

 5ט00::8 200 500 5500 -- -- -- יכדרמ-תואנ

 5.915.000 .4.000:000 500.000 500.000 235.000 420.0006 0 ןעלכה-ךס
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 :זַא ,זדנוא טזייוװַאב עלעבַאט יד-טָא

 לטירד ןייא טימ טעמכ ןגיטשעג סעידיסבוס יד ןופ םוכס רעד זיא 1958 רָאי ןיא (א

 רעדיו םוכס רעד זיא (עיצַאזירָאלַאװעד ןוא סיזירק ןופ רָאי ַא) 1959 ןיא רעבָא ,1957 יבגל

 ױזַא ןוא 1959 יבגל ןרָאװעג טלּפָאטרַאפ יו רעמ םוכס רעד זיא 1960 ןיא ;ןלַאפעגּפָארַא שּפיה

 -טימ םוכס רעד טָאה 1962 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא .1961 ןיא ךיוא ןבילברַאפ רע זיא

 ךשמ ןיא סָאװ ,טימרעד אמתסמ ךיז טרעלקרעד סָאד .ןָאטעג ףױרַא גנורּפש ןקרַאטש ַא לָאמַא

 רעזדנוא ןופ םוידיזערּפ םענופ רעדילגטימ לארשי טכוזַאב ןבָאה טייצ רעטלדנַאהַאב רעד ןופ

 .תובוח עטרעטלערַאפ ןכיילגוצסיוא טלעג סָאד ןעמונעגטימ ךעלנעזרעּפ ןבָאה ייז ןוא הליהק

 -עג טלָאצַאב לָאמַאטימ זיא 1962 ןיא זַא ,ןלעטשוצטסעפ טנַאסערעטניא זיא ןגעוו טסעד ןופ

 ןרָאי עקידרעַירפ ףניפ יד ןופ ךשמ ןיא יו ליפ ױזַא לָאמ ייווצ יו דעמ ןרָאװ

 רצמ ,(ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ ינויצה רעונה) השולשה-ןיע םיצוביק יירד יד (ב
 ,סעזעּפ 1.015.000 ןעמוקַאב ןבָאה (י'אּפמ ןופ םינובה דוחיא) רנה-רוא ןוא (ריעצה רמושה)

 3745.000 ןעמַאזוצ סיוא טכַאמ סע סָאװ ,וויטקעּפסער סעזעּפ 1.415.000 ןוא סעזעפ 0
 (ריעצה רמושה) בגנה רמשמ םיצוביק ייווצ יד .םוכס ןצנַאג םענופ 62 96 ןופ רעמ רעדָא ,סעזעּפ

 560.000 ןוא סעזעּפ 715.000 ןעמוקַאב ןבָאה ,רעדיוו ,(בחרמל טנגוי עשַיײטרַאּפמוא) ןחב ןוא
 ןופ רעמ סעּפע רעדָא ,סעזעּפ 1.275.000 םענייאניא סיוא טכַאמ סע סָאװ ,וויטקעּפסער סעזעּפ

 םיצוביק ןציירד עקירעביא עלַא זַא ,ךיז טמוקַאב ןפוא םעד ףיוא .םוכס ןצנַאג םענופ 21 4
 ןצנַאג םעד ןופ 1790 ןופ רעקינייו רעדָא ,סעזעּפ 955,000 זיולב ןעמַאזוצ ןעמוקַאב 16

 .ףערטַאב

 גנולייטרַאפ רעשַיײטרַאּפמוא ןוא רעטכערעג שוריפב רעד ףיוא ןזייוונָא ךָאנ ָאד ףרַאד'מ

 ערעסערג יד ךייש סָאװ רקיעב ,הליהק רעזדנוא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ךרוד סעידיסבוס יד ןופ

 -חאתה -- ןויצ-ילעוּפ עטכער יד ןופ רעטערטרַאפ יד ךָאד ןרינימָאד הליהק רעד ןיא .םימוכס

 סָאד .הדובעה תודחא -- ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ ןוא (י"אּפמ ןופ ײטרַאּפ-רעטסעווש יד) תוד

 ןיא עּפורג עכַאװש רָאג ַא זיא רעכלעוו ,ריעצה רמושה רעד זַא ,טרעטשעג טשינ רעבָא טָאה

 -לארשי רעד ןופ ןרָאטקעס עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא רעבָא ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעגיה רעד

 סלַא םימוכס-טלעג עסיורג וויטַאלער עכלעזַא ןעמוקַאב לָאז ,עיצַאזינָאלָאק-רעטעברַא רעקיד

 טקַאפ ןכרוד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ ךיוא טרעוו סָאד .הליהק רעבלעזרעד ןופ סעידיסבוס

 זיא הביס יד .סעידיסבוס עסיורג יד ןופ ענייא ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןחב עשַיײטרַאּפמוא יד סָאװ

 -ַאב ערעסערג טַאהעג ןבָאה ןחב ןוא ריעצה רמושה ןופ םיצוביק יד סָאװ יד ןעוועג אמתסמ

 .ןקידירפַאב טזומעג טָאה'מ עכלעוו ,ןשינעפרעדַאב עטקיטכער

 רַאפ סעידיסבוס ,ערעסערג רעדָא ,ערענעלק ,טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טיג הליהק רעזדנוא

 ,ןדַיי רעניטנעגרַא יד טימ תוכייש עטקעריד ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עניימעגלַא

 ןבעגעג ןענייז ױזַא .םינינב ענעגייא ןופ יובפיוא ןרַאפ ןעגנורעייטשייב ןבעגעג ןרעוו לכ-םדוק

 -ַאנרושז ןקידלארשי םענופ םינינב יד רַאפ םימוכס-טלעג עסיוועג ןרָאי עקידרעירפ ןיא ןרָאװעג

 ןופ נ"א ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןקידלארשי םענופ ןוא ל"ז ווָאלָאקָאס םוחנ ןופ נ"א ןייארַאפ -ןטסיל

 ןייארַאפ םענופ ןינב ןרַאפ עידיסבוס ַא ןבעגעג ךיוא טרעוװ טציא .ל"ז יקסווָאכינרעשט לואש

 ָאד ןעגנערב רימ .ביבא-לת ןיא ןרעו טיובעג טעוװ רעכלעוו ,םילוע רענַאקירעמַאנײטַאל יד ןופ

 סע טלָאװ ,סָאד ןעוט רימ ןעוו לייוו ,תוניתנ עשידַארָאּפס עכלעזַא טָא ןופ םימוכס ןייק טשינ

 ןוקיא ןופ ןטייקיטעט יד ןופ דליב עטנכיײצעגנָא-רעִירפ סָאד טרעדנעעג טשינרָאג טימ טעמכ

 .טיבעג םעד:-טָא ףיוא הליהק

 -נוא ןופ טיבעג-סטעברַא ,ןטנַאסערעטניא רעבָא ,ןקיטייז ,ןלעיצעּפס םעד-טָא ףיוא ךיוא
 ןריפכרוד םייב םוירעטירק רעלַאנָאיצַאנ רעכיוה ריא קורדסיוא םוצ טלוב טמוק ,הליהק רעזד
 ,ןטיבעג ערעדנַא ףיוא יוװ טקנוּפ ,ןבַאגפיוא עריא
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 גנולײטּפָא אשידק הרבח רעד ןופ ןטייקיטעמ

 ןעוועג זיא ,םיניד ןוא םיגהנמ ,ןטפירשרָאפ עשידִיי עלַא טיול ,לארשי-רבק וצ ןדִיי ןעגנערב

 טעדנירגעג זיא עכלעוו ,יזנכשא אשידק הרבח רעד ןופ עבַאגפיוא עטסקיטכיוו ןוא עטשרע יד

 ןעוועג ךָאנ זיא טָאטשטּפױה רעד ןופ בושי רעד ןעוו ,סערייא-סָאנעוב ןיא 1894 רָאי ןיא ןרָאװעג

 טָאה ןרָאי-ץנעטסיזקע עריא ןופ לייט ןטסערג-טייוו םענופ ךשמ ןיא .קידנטיידַאבמוא ןוא ןיילק

 ןיא רעבָא .רעריא עבַאגפיוא-טּפיוה רעד-טָא טימ זיולב ןעמונרַאפ ךיז יזנכשא אשידק הרבח יד

 םינינע עכלעזַא טימ ךיוא ןקיטפעשַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז רעמ ץלַא יז טָאה טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ

 עּפַאנק טימ קירוצ זיא יז זיב ,בושי ןגיה םענופ ןבעל-ללכ ןכעלגעטלַא ןרַאפ קיטכיוו ןענייז סָאװ

 קידנקוק טשינ .סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק עשיטקַאפ יד סלַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ רָאי ןצפופ

 הרבח יד טביילב ,הליהק רעזדנוא ןופ ןטייקיטעט עטגייווצרַאפ עקיטרַאנדישרַאפ יד ףיוא רעבָא

 םעד בילוצ ,טנעמַאטרַאּפעד רעטסקיטכיװ ריא גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךָאד גנולײטּפָא-ָאשידק

 סָאװ תוסנכה עסיורג יד בילוצ ךיוא ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ךרוד טריפ רע סָאװ טעברַא םוכס ןסיורג

 הרבח יד סָאװ םימוכס-טלעג עסיורג יד קנַאד ַא .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןײרַא טגנערב רע

 גנוריפכרוד ןוא גנוריצנַאניפ יד ךעלגעמ טשרע ללכב טרעוו ,ןײרַא טגנערב גנולײטּפָא-ָאשידק

 עלעיצנַאניפ יד ןרירטסוליא טלוב טעװ עלעבַאט עקידנגלָאפ .ןטייקיטעט-הליהק ערעדנַא עלַא ןופ

 :רָאי ףניפ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא גנולײטּפָא-אשידק הרבח רעד ןופ גנוטיידַאב

 לַאטָאט ןופ 2 5 אשידק .ח ןופ הסנכה 5 הסנכה עלַאטָאט רָאי

 85.--- 2,6ס6+סס23 2(+6 9 157

 85.-- 2(+ס6ס+ 43 1209 18

159 2.3 0 )0 ---.89 

1960 0069 28+64 ---,89 

 2850 1::ט8+(87 186 161

 -נוא ןופ גנוליײטּפָא"אשידק-הרבח יד זַא ,רָאלק טרעװ ןרעפיצ עטכַארבעג-ןביוא יד ןופ

 סָאװ ןופ ןוא ױזַאיװ .תוסנכה עריא עלַא ןופ 899 ןוא 859 ןשיװצ ןײרַא טגנערב הליהק רעזד

 יד ךרוד ןײירַא ךעלטנייועג ןעמוק סעמוס עטסערג יד ?םימוכס-טלעג יד-טָא ןפַאשעג ןרעוו
 יד טמיטשַאב ןרעװ סע רעדייא .םירטפנ עכייר ןוא עכעלגעמרַאפ ןופ םישרוי יד ןופ ןלָאצּפָא

 רָאפ טמוק (וו"זַאא םיוולמ יד רַאפ ןליבָאמָאטױא לָאצ ,עקרק ,םלוע-תיב) הרובק רעד ןופ םיטרּפ
 ,הליהק רעד ןופ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ןוא םירטפנ יד ןופ םישרוי יד ןשיוװצ םכסה ַא
 -מוא רבקמ ןעמ זיא םירטפנ עמערָא זַא זיא ּפיצנירּפ רעד .ןרַאנָאיצקנופ ערעכעה עריא רעדָא
 .ןרעטלע ערעייז רַאפ ןעגנַאלרַאפ ייז סָאװ עקרק רעד טול ןלָאצ ןפרַאד םישרוי עכייר .טסיז

 גנולײטּפָא"אשידק הרבח רעד ןופ ןטייקיטעט יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא תוסנכה עקידרעטייוו
 -עווָאב) םירבק-עילימַאפ רַאפ סעיסעצנָאק ןופ ;תואצוה-היוול יד רַאפ ןלָאצּפָא ןופ :ןײרַא ןעמוק
 -נָאק ןופ :םירבק עשירָאזיװָארּפ ןופ יובפיוא ןופ ;תווצמ ןלעטש וצ ןשינעביולרעד ןופ ;(סַאד
 .ו"זַאא ייז ףיוא ןעמולב יד ןופ גנוטיהּפָא ןוא תובצמ יד ןופ גנוריוורעס

 -ייה ריפ הליהק יד טגָאמרַאפ ,ןבַאגפױא עריא ןריפכרוד קירעהעג יו ןענעק וצ ידכ

 ןוא תולגע עטריזירָאטָאמ ןופ לָאצ רעקידנגונעג ַא טימ (ַאירעשטָאק) שזַארַאג ַא ,רעטרע עקיל

 -רעלַא ,ןרעפָאש ,שדוק-ילכ ,עטלעטשעגנָא עוויטַארטסינימדַא עטסַאּפעגוצ ןופ בַאטש ַא ,סָאטױא

 עלַארטנעצ יד טרינָאיצקנופ הליהק רעד ןופ ןינב-טּפיוה םעד ןיא .וו"זַאא רעטעברַא עשיזיפ ייל

 -טנַא ןייז םלוע-תיב רעדעי טָאה םעד רעסיוא ןוא גנוליײטּפָא רעצנַאג רעד ןופ עיצַארטסינימדַא
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 ,ןגעוו ןוא םינינב טיובעג רעהפיוא ןָא ןרעו םוטעמוא .עיצַארטסינימדַא עלַאקָאל עקידנכערּפש
 -ענעשרַאפ ערעדנַא ךיוא טריפעגכרוד ןוא ןעמולב ןוא ןטסוק-סגנוריצַאב ,רעמייב טצנַאלפעג

 .ןעגנור
 רעד ייב טרַאה ,סרעיניל ןיא ךיז טניֿפעג טָאטש רעד וצ םלוע-תיב רעטסטנעָאנ רעד

 וצ סעיצַאקינומָאק עטוג רעייז ןַארַאפ ןענעז סע .טָאטשטּפױה רעד ןופ ץענערג רעקידברעמ

 םענופ סרעדנירג יד .חטש םעניילק וויטַאלער ַא רע טמענרַאפ רעדייל רעבָא ,ןיהַא ןרָאפ

 רעסערייא-סָאנעוב רעד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טשינ ךעלרעּפמײשַאב ןבָאה םלוע-תיב רעסרעיניל
 וצ ןייגרעד טציא טעװ םירטפנ ענייז ןופ לָאצ יד ןוא ןסקַאװסױא לענש ױזַא טעװ בושי

 ענייז רעדייא ךָאנ ,טייהרעגנוי םלוע-תיב רעדי-טָא זיא רעבירעד .רָאי ַא טנזיוט ייווצ בורק

 ,רבקמ קיניײװ ץנַאג ןיוש ןטרָאד זיא ןעמ ןוא ןרָאװעג טלַא ,ןסקַאװעגסױא טכער ןענייז רעמייב

 .1961 רָאי ןיא ןדִיי עקידנדייר-שטייד ןוא עשידרפס טימ הביסמ הנשה שאר

 -עגנייא ,עטעוועדנופעגנייא יד ןופ רעדילגטימ ךס ַא סרעיניל ףיוא ןגיל סע סָאװ םעד בילוצ

 ,ןטײקכעלמעװקַאב-עיצַאקינומָאק יד בילוצ ךיוא ןוא תוחּפשמ עגיה עטסנעעזעגנָא ןוא עטסנטעז

 ןוא םיבורק ערעייז ןבענ ןרעוװ וצ רבקנ ןליוו רעד םיבשות ךס ַא רָאג ייב ןַארַאּכ רעבָא זיא

 -ירעד .ףָאלש ןקיבייא רעייז ןפָאלש ענעי ּוװ טרָא ןקילײה ןבלעזמעד ףיוא שטָאכ רעדָא ,טניירפ

 םלוע-תיב ןפיוא עקרק ַא רַאפ רעייט ץנַאג הדע רעד ןופ רעדילגטימ ערעכייר יד ןלָאצ רעב

 .תוסנכה עקידװעעזנָא ץנַאג ןפוא ַאזַא ףיוא טמוקַאב הליהק יד ןוא סרעיניל ןיא

 ,ַאדַאלבַאט ןיא ךיז טניפעג ,טצונַאב ןטסניײממַא גָאט-וצ-טנייה טרעוו סָאװ םלוע-תיב רעד

 -תיב ןפיוא .ןעגנוטכירנייא עטוג ץנַאג ךיוא טנייה ןיוש טָאה רע .טָאטש רעד ןופ טייוו שּפיה

 ןענייז עכלעוו ,םישודק יד רַאפ טנעמונָאמ ַא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ַאדַאלבַאט ןיא ןימלע
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 -סעפַאב ךיוא ןענייז טנעמונָאמ ןפיוא .םרכזו םמש חמי סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .תוליהק ענעדיישרַאפ ענעמוקעגמוא עקיצנייא רַאּפ ןעלווָאט-קנעדנָא עלעיצעּפס ןרָאװעג טקיט

 -ַאב יד רַאפ ךיוא ןוא תורכזה ענײמעגלַא טנדרָאעגנייא ןטייהנגעלעג ליפ ייב ןטרָאד ןרעוו סע

 יד רַאפ רעצעלּפ ןרָאװעג טריוװרעזער ןענייז טנעמונָאמ םענופ טייו טשינ .תוליהק ערעדנוז

 ערעדנַא ןוא סרעלטסניק ,סרעביירש ןופ ,תבש-ירמוש ןדַיי עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ םירבק

 .םירטפנ עלופטסנידרַאפ ןוא עבושח

 רענעי ןרעװ טנכערעגוצ ךיוא ףרַאד הליהק רעזדנוא וצ ןעגנַאלַאב סָאװ סנימלע-תיב יד וצ

 טגַאמרַאפ רע ןוא טָאטש רעד ןופ טייוו ךיוא זיא רעכלעוו ,ַאלעדַאדויס ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 טרעװ ןוא םידרפס יד טימ רעקידתופתושב ַא זיא רע .סעיצַאקינומָאק עמעװקַאב ןייק טשינ:

 .ןדִיי עקידנדייר -שטייד ןוא עשידרפס רַאפ הביסמ הנשה שאר

 יד ןופ רעטרע עקילייה עגיה ערעדנַא עלַא ןשיװצ .טצונַאב קינייו ץנַאג ךיוא גָאט-וצ-טנייה

 -ָאמַא יד ןיא תורבקה-יתב עטלַא יד וצ ךעלנע סנטסניײממַא ַאלעדַאדויס ןופ רעד זיא ,םיזנכשא-

 .ןעמייה עשִיעּפָארײא עקיל

 ןיא דיז טניפעג הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ סנימלע-תיב יד ןופ רעטסגנַיי רעד

 .סעיצַאקינֹומָאק עטוג ןייק טשינ טָאה ןוא טָאטש רעד ןופ טייו ךיוא זיא רע .יגעטַאסַארעב

 ןרעװ טכַארטַאב ףרַאד רע רעבָא ,םירטפנ קינייו רעייז הרובק וצ לייוורעד ןעמוק ןטרָאד ךיוא

 תורבקה-תיב ןפיוא ןרעוו וצ גנע ןבייהנָא {יוש טעװ סע ןעוו ,טייצ רעד רַאפ וורעזער רעד סלַא

 ןרָאװעג טפיוקעג יגעטַאסַארעב ןיא םלוע-תיב ןרַאפ חטש רעד זיא הליחתכל .ַאדַאלבַאט ןיא

 -רעד עקירעהעג יד ןעמוקַאב ךיוא טָאה יז ןוא "לארשי תדוגא, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ךרוד
 ףיוא רעטיירב ןלעטשוצּפָא ךיז טרָא סָאד זיא ָאד טשינ .ןצנַאטסניא עלעיציּפָא יד ןופ שינעביולי
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 =ןענַאמרעד וצ גונעג ָאד זיא סע .ןָאטעג סע טָאה עּפורג עמורפ עטנָאמרעד יד סָאװרַאפ םעד

 ןעמוקַאב ןבָאה ןלוש עזעיגילער-גנערטש עריא סָאװ טימרעד ןדירפוצמוא ןעוועג זיא יז זַא

 -עננָא טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,הליהק רעד ןופ סעידיסבוס ענייק רָאג רעדָא ,עניילק רעייז

 ןוא ןבָארגרעטנוא ןזָאל וצ טשינ קעוװצ ןטימ .ךוניח רַאפ ןריא םַארגָארּפ-םומינימ םעד ןעמ

 ךוא דגנכש דצ ןטימ ןעלדנַאהרעטנוא וצ ןביוהעגנָא הליהק יד טָאה ,שזיטסערּפ ריא ןכַאװשּפָא

 יגעטַאסַארעב ןיא םלוע-תיב רעד זיא 1957 רָאי ןיא .םכסה ַא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ףוס-לכ-ףוס

 .הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ תושר םעד ןיא רעבירַא ךיוא

 ןדעי ףיוא תורובק ןופ גנולייטרַאפ רעד ןגעוו ףירגַאב ַא טיג עלעבַאט עקידרעטייוו יד

 :סנימלע-תיב ריפ יד ןופ םענייא

 ןעלכה-ךס יגעטאסַארעב אלעדאדויס סרעיניל ַאדַאלבַאט רָאי

157 1,6 178 39 31 1,4 

1958 163 149 31 28 16,7 

1959 1,8 60 - 46 49 13 

100 111 155 39 69 1,4 

161 16 150 35 84 165 

 115 ? 25 62 928 (בלֲאהנ 2

 10:698 261 21 4 622 ןעלכה-ךס

 !םירטפנ יד ןופ טינשכרוד רעכעלרעי רעד (1 ףענרעלּפָא ןעמ ןעק עלעבַאט רעד-טָא ןופ

 ךופ עטָאװק-סטיײקיברַאטש יד זַא ,טנכער ןעמ ביוא (2 ;1.941 ךרעל זיא רָאי ןבלַאהטסקעז ןופ

 רעד ןעק טלָאמעד ,102 ךרעל סיוא טכַאמ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעסערייא-סָאנעוב רעד

 !טנזיוט טרעדנוה ייוצ ערעסָאװ ןיא ןרעװ טצַאשעג טָאטשטּפױה רעד ןיא בושי רעשיזנכשא

 צרעסָאװ טקידרעַאב ךעלטינשכרוד ןרעוו ןיײילַא ַאדַאלבַאט ןיא ןימלע-תיב ןפיוא (3 ;תושפנ

 .1216 90 ךרעל םענייא ןיא סנימלע-תיב יירד עקירעביא יד ףיוא ןוא םירטפנ עלַא זופ 2

 'זיולב טייקכעלטכיזרעביא רערעסעב בילוצ םורַא טמענ עכלעוו ,עלעבַאט עקידרעטייוו יד

 .םוש ןייק ןענעק סָאװ ייוצ עקירעביא יד קידנזָאלסױא ,סנימלע-תיב עטצונַאב רעמ ייווצ יד

 -עמ ייב טייקיברַאטש ןופ ץרָאּפָארּפ םעד טרירטסוליא ,ןריפסיוא יד ףיוא ןבָאה טשינ העּפשה

 :ךעלדיימ ןוא ךעלגנִיי עקירָאירעדנימ ןוא ןעיורפ ,רענ

 ס רוס י עי ל א היא ל םיאיס

 ןעלכהךס ןךעלדײמ ןעיורפ ךעלגניי רענעמ ךעלדײמ ןעיורפ ךעלגניי רענעמ רָאי

17 36 16 67 2 1 1 86 = 1.4 

158 85 53 6 239 16 - 73 = 12 

159 6 6 6200 26 76 2 82 = 18 

160 88 29 648 26 65 1 88 1 6 1 

1961 59 24 603 20 59 1 90 -- 16 

 90 = 35 - 27 21 256 18 527 (בלֲאהה 2

 116 1 454 5 294 199 2610 256 5201 ןעלכה-ךס
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 ןענעק וצ סָאד ידכב .רעכיז ףיוא ןענרעלוצּפָא סעּפע רעש זיא עלעבַאט רעד-טָא ןופ

 -טסעד ןופ .טינשּפָא-טייצ ןרעגנעל ַא ןופ ןטַאד ןבָאה וצ ןעװעג קיטיינ אמתסמ טלָאװ ,ןָאט

 -נימ ייב טײקיברַאטש יד זַא ,טײקכעלנײשרַאװ רעסיורג גונעג ַא טימ ןעמעננָא ןעמ ןעק ןגעוו
 ערעכייר יד ייב זַא ,סיוא ךיוא טזייוו סע .עניילק שּפיה וויטַאלער ַא ללכ-ךרדב זיא עקירָאירעד

 -רַאטש יד זיא ,סרעיניל ןופ םלוע-תיב ןפיוא הרובק וצ ןעמוקעג ךָאד ןענייז עכלעוו ,ןזיירק

 יד ייב טײקיברַאטש יד זיא ןגעקַאד .רענעמ יד ייב יו רעסערג סָאװטע ןעיורפ יד ייב טייקיב
 ףיוא ןרָאװעג טקידרעַאב ךָאד ןענייז עכלעוו ,ןרָאטקעס-גנורעקלעפַאב עכעלגעמרַאּפ רעקינייוו
 ןייק .ןעיורפ יד ןשיוװצ יװ רענעמ יד ןשיװצ רעסערג ליפ-ליפ ,ַאדַאלבַאט ןיא םלוע-תיב םעד
 טשינ טנַאה רעד רַאפ ָאד זיא ןעגנוניישרעד ענדָאמ יד-טָא רַאפ תוביס עטעדנירגַאב ןוא ערָאלק

 ,ןשרָאפ וצ ןוא ןטכַארטַאב וצ רעכעלטנירג ייז ןעוועג קיטיינ טלָאװ סע ןֹוא ןעז וצ

 ,1961 רָאי ,רעדילגטימ עקירָאי-50 עריא טרעַאב הליהק יד

 ןשינעטלעהרַאפ-סגנולָאצ יד ןטכיײלַאב עכלעוו ,ןלעבַאט יירד רימ ןעגנערב ןטנוא רעטייוו

 -יטַאלער רעסיוועג ַא טימ ,ןענרעלּפָא סעּפע ןענעק ךיוא ןעמ טעװ םעד ןופ ןוא תורובק יד רַאפ

 -ָאקע רעייז ןגעוו ,רעקיטכיר רעדָא ,םירטפנ יד ןופ טייקכעלגעמרַאפ רעד ןגעוו ,טייקרעכיז רעוװ
 -יז רעוויטַאלער רעסיוועג ַא טימ, רעטרעוו יד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רימ .עגַאל רעשימָאנ

 סָאװ םעד ןופ רעקיניױו ךס ַא טלָאצַאב תורובק יד רַאפ טרעװ ןטלעז טשינ לייוו ,"טייקרעכ

 וצ טביולרעד ייז ןטלָאװ עטריסערעטניארַאפ יד ןופ ןטייקכעלגעמ עשימָאנָאקע עלַאער יד
 ןגעוו ןרימרָאפניא וצ קיטכיר טשינ םישרוי יד סע טגנילעג ןלַאפ לייט ַא ןיא לייוו ,ןלָאצַאב
 ,תמא םעד ןלעטשטסעפ ןפרַאד סָאװ ,ןרעלָארטנָאק עלעיצעּפס יד ןוא עגַאל רעלעיצנַאניפ רעייז
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 "וצסיוא רעסעב ךיז עטריסערעטניארַאפ יד ןזייװַאב ןלַאפ ערעדנַא ןיא .טשינ לָאמליפ ךיז ןּפַאכ

 -טשינ ןוא רעדילגטימ ןשיװצ ץרָאּפָארּפ יד ןרעו רָאלק ךיוא טעװ ןלעבַאט יד-טָא ןופ .ןעגניד

 .םירטפנ עטקידרעַאב יד ייב רעדילגטימ

 תורובק עטסיזמוא ךעלצנעג ןופ עלעבַאט
 יי ריי יי יישכ ססעט טסססטסטסססטטסטסססססס קי קק55:55::5:7:::2:55:: בי...

 ענענַאטשעגקירוצ

 ןעלכה-ךס ,דילגטימ-טשינ ןעגנולָאצ טימ .לגטימ רעדילגטימ רָאי

157 278 144 211 233 

158 200 40 230 640 

1959 102 11 189 202 

1960 322 1 20 593 

101 75 1 116 192 

 56 36 1 19 (בלַאה)ה 2
 יי א א א, יי. צי. יי לט א טעמי א טוט א עא ) רשי ן סט שטע

 2,622 12 204 1666 ןעלכה-ךס

 יר ןופ ךשמ ןיא 10.698 ןופ םירטפנ לַאטָאט םעד ןופ זַא ,ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד-טָא ןופ

 .טסיזמוא ךעלצנעג ןרָאװעג טקידרעַאב לטרעפ ַא ךרעל זיא ,רָאי ןבלַאהטסקעז עטלדנַאהַאב

 -טוג סלייטנטסערג טשער רעד ןוא רעדילגטימ-טשינ 5296 ערעסָאװ ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ

 -טימ ענענַאטשעגקירוצ ןעגנולָאצ ערעייז טימ לָאצ עניילק-וויטַאלער ַא ךיוא ןוא עקידנעייטש

 עמערָא יד טימ שינעעזנייא ךס ַא רעייז טָאה הליהק יד זַא ,קפס-ילב טזייװַאב סָאד .רעדילג

 ,רָאלק ךיוא טרעוו סע .טלעג-הרובק םוש ןייק טשינ ייז ייב טמענ יז ןוא ןטכיש-סגנורעקלעּפַאב

 ןוא טשינ יצ דילגטימ ַא ןעװעג זיא רטפנ רעד יצ ףירעד טקוקעג טשינ טרעוו ייברעד זַא

 -לידַארט עשידַיי עטסעב יד טיול ,ןפוא ןכיילג ַא ףיוא טלדנַאהַאב ןרעוװ ןשטנעמ עמערָא עלַא

 הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ גנוליײטּפָא אשידק הרבח יד זַא ,ךיז טמוקַאב ױזַא-טָא .סעיצ

 -ָארּפ יד לייוו ,טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןלופ ןיא תמא-לש-דסח ןקיטכיר ַא עמערָא יד טימ טוט

 ןייק טלָאצַאב טשינ לָאמנייק וליפַא ךָאד ןבָאה רעדילגטימ-טשינ לָאצ עסױרג-לענָאיצרָאּפ

 .טלָאצַאבמוא טולָאסבַא ןרָאװעג רבקנ םורַא-ױזַא ןענייז ייז ןוא לָאצטּפָא-דילגטימ םענעדײשַאב

 ,הליהק רעגיה רעזדנוא ןופ וטפיוא רענייש ןוא רעסיורג ַא שוריפב זיא סָאד

 תובצמ לָאצ עסיורג ַא רָאי סעדעי טלעטש הליהק יד זַא ,ןבעגוצ ךָאנ וצרעד ףרַאד ןעמ

 .םישרוי ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו ,םירטפנ עטנלע ןופ םירבק יד ףיוא

 תורובק עטלָאצַאביבלַאה ןופ עלעבַאט

 ענענאטשעגקירוצ

 ןעלכה-ךס .דילגטימ-טשינ ןעגנולָאצ טימ .לגטימ רעדילגטימ רָאי

324 126 58 100 157 

282 129 28 225 1958 

1605 348 15 702 159 

526 179 1 26 160 

555 173 3 29 161 

 248 106; 3 143 (בלַאה) 2

 2:10 1257 108 15 ןעלכה-ךס
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 ןופ ךשמ ןיא 10.698 ןופ םירטפנ לָאצ רעלַאטָאט רעד ןופ זַא ,טזייוװַאב עלעבַאט יד-טָא

 ףרַאד ןעמ ןוא עטלָאצַאב-בלַאה ןעוועג 2990 ערעסָאװ ןענייז ,רָאי ןבלַאהטסקעז עטלדנַאהַאב יד

 ןרעװ סע עכלעוו רַאפ ,תורובק עכלעזַא ןענַאטשרַאפ ןרעוװ ףירגַאב םעד-טָא רעטנוא זַא ,ןסיוו

 עיראגעטַאק רעד-טָא ןיא .ייברעד טָאה הליהק יד סָאװ תואצוה עשיטקַאפ יד טלָאצַאב םיוק

 "וצ ןוא עקידנעייטשטוג ןענייז 6690 עקירעביא יד ןוא 3490 רעדילגטימ-טשינ יד סיוא ןכַאמ

 רעד זַא ,רָאלק עלעבַאט רעד ןופ טרעו רעדיװ .רעדילגטימ ןעגנולָאצ יד טימ ענענַאטשעגקיר

 -סָאנעוב ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעשיזנכשא רעד ןופ טכיש רעכעלגעמרַאפ קינייו רָאג

 ןצנַאג םענופ לטירד ַא וצ בורק סיוא ךעלנײשרַאװ טכַאמ ןוא רעקידנטיײדַאב ץנַאג ַא זיא סערייא

 ךרעל עלעבַאט רעקידרעירפ רעד טיול ןפערטַאב עכלעוו ,עמערָא רָאג יד טימ םענייאניא .בושי

 .יקסװעלָאּפָאט .ג רייד ,לארשי ןיא רָאדַאסַאבמַא רעניטנעגרַא 'װעג םעד רַאפ עמַאנפיוא

 -כַאװש-שימָאנָאקע יד זַא סיוא טמוק ,גנורעקלעפַאב רעשידַיי-שיזנכשא רעצנַאג רעד ןופ 62

 -ליגדנע טנקייל סָאד .לַאטָאט-סגנורעקלעפַאב םענופ 5492 ךרעל ןפערטַאב עריא ןזיירק עטס

 ַאזַא ביוא ,עניטנעגרַא ןיא טייקכייר רעשידַיי רעד ןגעוו עדנעגעל יד ּפָא שירָאגעטַאק ןוא קיט

 ,טריטסיזקע לָאמַא ןייז טשינ לָאז סע ןעמעוו ייב טָאה

 -לופ יד וצ ךיז טיצַאב עכלעוו ,עלעבַאט עטירד יד ןטנוא רעטייוו רימ ןעגנערב טציא

 ערעסערג ןיײרַא ךיוא ןעגנערב ייז רָאנ ,תואצוה יד רָאנ-טשינ ןקעד עכלעוו ,תירובק עטלָאצַאב

 רעזדנוא טמוקַאב עירָאגעטַאק רעד-טָא ןופ .ןטסָאק יד רעביא ןעגנורעייטשייב ערענעלק רעדָא
 ייווצ עקידרעירפ יד ןופ ןטסולרַאפ יד לכ'םדוק טקעד יז עכלעוו טימ ,רעטלעג יד הליהק
 ,ךוניח םעד ןרידיסבוס וצ ןעלטימ יד ךיוא םעדרעסיוא טּפעש יז ןענַאװ ןופ ןוא סעירָאגעטַאק

 טי יי
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 -טיונ יד ןפלעה וצ ,טעברַא-רוטלוק יד ןריצנַאניפ וצ ,רַאנימעּפ-רערעל םעד ןטלַאהוצסיוא

 ןטעברַא עקירעביא עריא עלַא קירעהעג יוװ ןריפוצכרוד ןוא עקיטפדעדַאב

 תתורובק עטלַאצַאבילופ ןופ עלעבַאט

 ענענַאטשעגקירוצ

 ןעלכה"ךס רעדילגטימ-טשינ ןעגנולָאצ טימ ,לגטימ רעדילגטימ : רָאי

157 447 150 2410 27 

158 0 81 168 779 

159 232 15 109 56 

160 666 4 175 845 

161 282 9 21 128 

 211 107 5 539 (בלֲאה) 2

 26 196 264 2626 ןעלכה-ךס

 ןיא םירטפנ 10.698 יד ןופ זַא ,רָאלק ךיוא טרעוװ ןלעבַאט יירד עטכַארבעג-ןביוא יד ןופ

 ןייק ןצנַאגניא ,2400 ךרעל רעדָא ,3.615 ןענייז רָאי ןבלַאהטסקעז עטלדנַאהַאב יד ןופ ךשמ

 סָאװ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ,500 ןופ רעקינייו סעּפע רעדָא ,576 :ןעװעג טשינ רעדילגטימ

 ,6,507 זיולב ןוא ןעגנולָאצּפָא-דילגטימ עכעלשדוח ערעייז טימ ןענַאטשעגקירוצ ןעוועג ןענייז

 זַא ,טייקכעלגעמ רעד ףיוא ןָא טזייו סָאד .רעדילגטימ עלופ ןעוועג ןענייז ,ךרעל 6196 רעדָא

 -טימ ענענַארַאפ ןיוש יד וצ ןטלָאװ טעברַא-סגנוריברעו רעטסַאּפעגוצ ןוא רעקירעהעג ַא ייב

 .רעדילגטימ עיינ 2990 ערעסָאװ סנטסקינייוו ןעמוקוצ ךָאנ טנעקעג רעדילג

 ןוא עכעלסילשסיוא טעמכ ַא טַאהעג ןבָאה ןעגנוטכַארטַאב ןוא סעלעבַאט עקיטציאיזיב יד

 הרבח רעד ןופ סרעטסיגער יד ןיא .ןטייקיטעט עריא ןוא הליהק רעזדנוא וצ תוכייש עטקעריד

 ןבָאה עכלעוו ,םירטפנ יד ןגעוו םיטרּפ עקינייא טנכייצרַאפ ךיוא רעבָא ןרעוו ןעגנולײטּפָא-אשיד|

 ןיא ןדִיי עשיזנכשא יד ןופ ןבעל םענופ ןטקעּפסַא עניימעגלַא עסיוועג טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא

 לייט ַא ףיוא ןלַארטשטכיל עכעלטע ןרעוו ןפרָאװעג ןענעק ףליה רעייז טימ .סערייא-סָאנעוב

 .ןבעל ןשידַיי ןלַאקָאל רעזדנוא ןיא ןעגנוניישרעד עקיטכיוו ץנַאג

 ןוא רעטלע רעייז ,םירטפנ יד ןופ דנַאטש רעליוויצ רעד :ןבעגעגנָא ,לשמל ,ןרעװ ױזַא

 -ַארַאפ יד-טָא ךיוא ןצונסיוא רימ ןלעוו .הריטּפ רעייז ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ןטייקנַארק יד

 וצ ךיז ןעִיצַאב עכלעוו ,ןלעבַאט עכעלטע ןעגניירב ןטנוא רעטייוו ןלעװ רימ ןוא ןטַאד ענענ
 ןעוװעג ךעלגעמ טשינ רעדל זיא סע .1962 ןופ טפלעה עטשרע יד ןוא 1961 ,1960 ןרָאי יד
 טלָאװ סָאד לייוו ,1959 ןוא 1958 ,1957 ןרָאי יד רַאפ ךיוא ןטַאד עקידנפערטַאב יד ןטיירגוצוצ
 יד-טָא ןכלעוו רַאפ ,הליהק רעד ןופ ךובלמַאז סָאד ןוא טייצ ליפ וויטַאלער טרעדָאפעג ןעוועג
 -ירעד ןוא ןעניישרעד ףרַאד סע ןעו עטַאד עטסעפ ַא טָאה ,טמיטשַאב ךָאד זיא גנולדנַאהּפָא
 .ןעֶיצוצּפָא רעגנעל ןעוועג ךעלגעמ טשינ זיא רעב

 םירטפנ יד ןופ דנַאטש ןליוויצ םעד ןגעװ עלעכַאט

 ןעלכה-ךס ץטנאקאבמוא ליטגיצג עטינמלאירַאפ עטַאריײהרַאפמוא עטארייהרַאפ רָאי

160 11 126 31 = 6 1,4 

1861 17 129 609 3 77 1,5 

 1:15 == = 223 98 504 (בלֵַאה) 2

 4,,2 143 2 1623 253 2892 ןעלכה-ךס

 = .ופפפ
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 -ניוושרַאפ ַא זיא םירטפנ יד ןשיװצ ע'טג'עג לָאצ יד זַא ,ןעז וצ זיא עלעבַאט רעד-טָא ןופ

 -סָאד רָאפ טמוק ללכב גנורעקלעפַאב רעד ןיא זַא ,זייװנָא ןַא ןייז ןעק סָאד ןוא עניילק קידנד

 יד רעבָא ,700 ךרעל -- ונייהד ,עניילק וויטַאלער ַא זיא עטַאריײהרַאפמוא לָאצ יד ךיוא .עבלעז

 ןופ רעמ סעּפע וצ ןכיירג עטינמלא;רַאפ יד ןוא 58:/ 90 ערעסָאװ סיוא ןכַאמ עטַארייהרַאפ

 סױרַא ןיוש זיא בושי רעשיזנכשא רעסערייא-סָאנעוב רעזדנוא זַא ,טזייווַאב סעלַא סָאד .32ג

 -סירעטקַארַאכ עטלוב סױרַא ןיוש טזייוו רע ןוא םוידַאטס ןשיטנַארגימע ןליבַאטסמוא ןייז ןופ

 .רוביצ ןטלצרָאװרַאפ ןוא ןטעוװעדנופעגנייא ,ןטקיטסעפרַאפ ,ןשיטַאבעלַאב ַא ןופ םינמיס עשיט

 ,עלַאיצָאס ערעקיטפַאהרעיוד ןוא ערעדילָאס ,ערעסערג ןכעלגעמרעד אבהל ףיוא ןיוש ןעק סָאד

 .ןעוטפיוא עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ,עלענָאיצַאזינַאגרָא

 ןגעוו ןרעוו ריֹוועג סעּפע ןעק ןעמ רעכלעוו טול ,עלעבַאט ַא רימ ןעגנערב ןטנוא רעטייוו

 סע .עקידעבעל יד ןשיװצ ןופ ןעגנַאגעגקעװַא םירטפנ יד ןענייז ייז בילוצ סָאװ ןטיײקנַארק יד

 ןיא םירטפנ יד ייב זיולב ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענייז ןטײקנַארק יד זַא ,ןרעװ ןענַאטשרַאפ ףרַאד

 ךעלטנייוועג ןברַאטש ,רעטלע יד-טָא רעבירַא ןגייטש סָאװ ענעי לייוו ,רָאי 70 זיב רעטלע רעד

 סעּפע ךרוד טיוט םענופ הביס ערַאבלטימוא ןַא ןייז ךיוא ןעק סע שטָאכ ,טײקכַאװש-רעטלע ןופ

 ןעמוקייב טנעקעג טשינ טיײקכַאװש ןייז בילוצ ןיוש טָאה ןקז רעד עכלעוו ,טײקנַארק ַא

 ןטײקנַארק ךרוד ןלַאפ"טיוט ןופ עלעבַאט

 -רעטלע ןוא טנעדיצקַא ןרָאמוט ןוא ץרַאה

 ןעלכה-ךס טײקכַאװש ענעדישרַאפ ןדרָאמטסבלעז (רעסנַאק) ןסעפעג-טולב רָאי

1960 066 313 48 185 22 1,4 

161 02 239 55 235 424 1,5 

 16,5 223 105 29 17 281 (בלַאה) 62

 264 199 525 132 29 249 ןעלכה-ךס

 -סָאנעוב עשיזנכשא יד ייב םירטפנ יד ןופ לָאצ עטסערג יד זַא ,טזייווַאב עלעבַאט ידיטָא

 ןוא ןעגנורעטישרעד'-ךרַאמ ןופ ,סעקַאטַא-ץרַאה ןופ טברַאטש ,90,/41 ךרעל ,ןדַיי רעסערייא

 טברַאטש ,1612 76 ערעסָאװ ,לייט רעקידװעעזנָא ןַא ןוא ןטײקנַארק-סעפעג-טולב ערעדנַא ןופ

 ַא סלייטנטסערג ןענייז עכלעוו ,ןטײקנַארק ןטרָאס יד-טָא .ללכב ןרָאמוט ןופ ןוא רעסנַאק ןופ

 -עוב זיא סע יוװ ךרכ ןקיזיר ַאזַא ןיא ןבעל ןלופגרָאז ןוא ןטגנערטשעגנָא ליפוצ םענופ טַאטלוזער

 .םירטפנ עלַא ןופ תוביס-טיוט יד ןופ 5890 רעדָא ,טפלעה ַא רעכעה ָאזלַא ןפערטַאב ,סערייא-סָאנ
 ןיא ןדִיי עשיזנכשא יד ייב טוט םעד םרוג ןענייז סָאװ ,ןטײקנַארק ענעדיישרַאפ ערעדנַא עלַא
 -קַא ײלרעלַא ךרוד ענעמוקעגמוא יד .10/290 ערעסָאװ םענייאניא סיוא ןכַאמ סערייא-סָאנעוב
 -לע רעד ןיא ענעברָאטשעג יד .96,/21 ןופ רעמ סעּפע סיוא ןכַאמ ןדרָאמטסבלעז ןוא ןטנעדיצ

 הביס יד טשינ טסייו ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןלַאפ ענעי טימ םענייאניא ,רָאי 70 רעכעה ןופ רעט
 ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז עכלעוו ,ןלָאצ עלַא יד שטָאכ .2990 ךרעל סיוא ןכַאמ ,הריטּפ רעייז ןופ
 וצ עזַאב ערעכיז גונעג ןייק טשינ ןענייז ,רָאי ןבלַאהטירד זיולב ןופ ךשמ ןיא סעיצַאװרעסבָא

 רעבָא סע זיא ,ןסולש ןוא ןריפסיוא עכעלניישרַאו סנטסקינייו רעדָא ,ערעכיז ןכַאמ ןענעק
 רעד ןגעוו ,תמא םענופ טייוו רָאג טשינ זיא סָאװ ףירגַאב ַא ןבעג ןלָאז יז זַא ,ךעלגעמ ךָאד
 עטצעל יד רַאפ ןדִיי רעסערייא-סָאנעוב יד ןופ טיבעג-טייהטנוזעג ןפיוא עגַאלכַאז רעשיטקַאפ
 רַאפ ךעלצינ ןייז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןלָאז ןרעפיצ יד-טָא זַא ,ןייז ןעק סע .רָאי ןצפופ-ןעצ
 -ַאב ןיא קידנעמענ ,ןטעברַא-שרָאפ טימ ךיז ןעמענרַאפ עכלעוו ,םיריױטקָאד עשידִיי ערעזדנוא
 .ןימ םעד ןופ ןטַאד ענייק רָאג רעדָא ,קינייװ רעייז ןַארַאפ ןענייז סע זַא טכַארט
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 ךשמ ןיא םירטפנ יד ןופ רעטלע רעד ןגעוו סעלעבַאט ייווצ רימ ןעגנערב רעטנוא רעטייוו

 .רָאי 20 ןופ רעמ ןופ ערעדנַא יד ןוא 20 זיב ענייא ,רָאי ןבלַאהטירד עטצעל יד ןופ

 םירטפנ יד ןופ רעטלע רעד ןגעװ עלעבַאט עטשרע

 זיב 14 ןופ זיב 6 ןופ זיב 1 ןופ
 ןעלכה-ךס רָאי 0 רָא 4 רָאי 6 רָאי ןייא זיב רָאי

1060 66 7 9 8 90 

161 50 11 11 7 79 

 52 4 10 7 31 (בלֲאה) 2

 221 19 20 25 120 ןעלכה-ךס

 .הליהק רעד ןיא ךוזַאב א ףיוא ,ינאטסירט רייד לארשי ןיא רָאדַאסַאבמַא רעניטנעגרַא 'וװעג

 -טירד עטלדנַאהַאב יד רַאפ םירטפנ יד ןופ לַאטָאט רעד זַא ,רעירפ ןופ ןיוש ןסייוו רימ

 דיב רעטלע רעד ןיא זַא ,ךיז טמוקַאב עלעבַאט רעד-טָא ןופ .4.954 וצ טכיירגרעד רָאי ןבלַאה

 םענופ 416 50 ךרעל רעדָא ,221 ןברָאטשעג טינשּפָא-טייצ ןבלעזמעד ןיא ןענייז רָאי קיצנַאװצ

 ךפיוא תודע טגָאז סָאד ןוא טנעצָארּפ רעניילק ץנַאג ַא ןייז וצ סיוא טזייוו סָאד .םירטפנ לַאטָאט

 -ַאב-זייּפש ןוא -סגנוניווװ עקידנלעטשנדירפוצ ןענייז סע ןכלעוו ןופ אצוי-לעוּפ ַא ,דנַאטשליֹװ
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 -ַאב ץנַאג ַא ןופ ןמיס ַא ךיוא זיא סָאד .טכיזפיוא עשיניצידעמ עקידנגונעג ַא ןוא ןעגנוגניד

 טָאטש רעד ןיא ןדִיי עשיזנכשא יד ןופ ךייה רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידנטייד

 ,סערייא-סָאנעוב

 םירטפנ יד ןופ רעטלע רעד ןגעװ עלעבַאט עטייווצ

 -ידרעַירפ ןופ רעביא זיב 50 ןופ זיב 35 ןופ זיב 20 ןופ

 ןעלכהךס עלעבַאט רעק טנַאקַאבמוא רָאי 0 רָאי 0 רָאא 0 רָאי 5 רָאי

160 49 159 251 16,2 13 90 1.4 

1961 24 163 267 10 82 79 1,5 

 2015 52 יח 608 186 7ד 12 (בלַאה) 2

 2,4 221 5 2240 904 399 95 ןעלכה-ךס

 רעדָא ןדִיי 494 ןברָאטשעג ןענייז רָאי 50 ןוא 20 ןשיווצ זַא ,ןעמ טעז עלעבַאט רעדיטָא ןופ

 .טיײקיברַאטש עניילק ץנַאג סלַא ןרעוװ טכַארטַאב ךיוא ןעק סָאד .םירטפנ עלַא ןופ 1090 טעמכ

 ןשיװצ ןענייז ױזַא .רעסערג קידנטײדַאב טײקיברַאטש יד טרעוװ רעטייוו ןוא רָאי 50 ןופ טשרע

 זיא רָאי 60 רעביא עטשרע ןוא לַאטָאט םענופ 181/ 90 םורַא ןברָאטשעג ןיוש רָאי 60 ןוא 0
 .דָאירעּפ ןטלדנַאהַאב םעד ןופ םירטפנ עלַא ןופ 6596 ענעברָאטשעג יד ןופ טנעצָארּפ רעד

 טיירגעגוצ טייצרענייז זיא סע תעשב ,רעדנוזַאב ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז 1960 רָאי ןרַאפ

 ןוא (610 ןפָארטַאב ןבָאה ייז) רָאי 70 זיב 60 ןופ םירטפנ יד ,טעברַא עקידרעירפ ַא ןרָאװעג

 עטשרע יד .(702 ןפָארטַאב ןבָאה ייז) רָאי 70 ןופ רעטלע ערעכעה ַא טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ענעי

 עלַא ןופ 3690 ביוא .1960 רָאי םענופ םירטפנ עלַא ןופ 3690 עטייווצ יד ןוא 3190 ןפערטַאב

 ַא יב זַא ,ללכ-ךרדב סע טסייה ,רָאי 70 ןופ רעגנעל טבעלעג רָאי םענעי ןיא ןבָאה םירטפנ

 ץנַאג ַא ןפערטנָא ןעמ ןעק ןדִיי עשיזנכשא רעסערייא-סָאנעוב יד ןופ לייט ןקידנטיײדַאב ץּנַאג

 .1960 ץוח ַא ןרָאי ערעדנַא ןיא ךיוא ה"ד ,ללכב טײקיבעלגנַאל עקידוװעעזנָא

 -םירטפנ יד ןיא טנכייצרַאפ ןרעוו סָאװ םיטרּפ יד ןופ ןענרעלּפָא ליפ ךיז טזָאל ,טעז ןעמ יו
 עכלעוו וצ ,ןסולש יד שטָאכ ,הליהק רעזדנוא ןופ גנולײטּפָא-אשידק-הרבח רעד ןופ סרעטסיגער
 טשינ ןענייז רָאי ןבלַאהטירד ןוא ןבלַאהטסקעז זיולב ןופ ןטַאד יד ןופ ךמס ןפיוא טמוק ןעמ
 ךיוא ןדירפוצ ןייז ףרַאד ןעמ רעבָא .טנעצָארּפ טרעדנוה עלַא ףיוא טעדנירגַאב ןוא טריזַאּב
 *סיטַאטס עקיטכיר קינייװ ױזַא ןַארַאפ בורס ןענייז סע זַא ,טכַארטַאב ןיא קיזנעמענ .םעד טימ
 .ןדַיי ייב ןטַאד עשיט

 -םיגער-םירטפנ עטנַאמרעד יד ןיא זַא ,ףיורעד ןזייווּוצנָא טרָא סָאד ךיוא ָאד זיא רשפא
 ךָאנ טימ םיטרּפ ענענַארַאפ יד ןרעטיירבוצסיוא ןעוועג יאדכ ןוא ךעלגעמ טלָאװ סרעט
 יד ןופ גנוקיטפעשַאב ןוא טפַאשרעגריב ,דנַאל-ןריובעג :וצ ןעִיצַאב ךיז ןלָאז עכלעוו ,ערעדנַא
 עיינ עכלעזַא .וו"זַאא םימותי עקירעילופ ןוא עקירָאירעדנימ עטזָאלעגרעביא ערעייז ,םירטפנ
 טלָאװ סע ןוא טייצ קינייװ זיולב ןעמונרַאפ טלָאװ סע ןוא ךעלצונ רעייז ןעוועג ןטלָאװ םיטרדּפ
 ןעמוקַאב וצ ייז גנוגנערטשנָא עניילק ַא רָאנ טסָאקעג

-- 229 -- 



 יקסווָאקַאלוק דוד

 ײלַארַאט ַא - חליהק רעד יינ עיסימַאק תורוונ יד

 ןבעל 'ועודנוא ןיא רָאטקַאפ רעקידנריז

 -גנירמורַא רעשידִיי טשינ ַא ןיא קידנבעל ,עטכישעג-תולג רעצנַאג רעזדנוא ןופ ךשמ ןיא

 וצ טכער סָאד ןבָאה לָאז גנורעקלעפַאב עשידִיי יד זַא ,טלגנַארעג דימת ךיז רימ ןבָאה ,גנול

 ןשיװצ רעדָא ,ןטייווצ ַא ןוא דיחי ןשידַיי ןייא ןשיווצ ןעײטשטנַא סָאװ םיכוסכיס יד ןקידיילרעד

 ןוא םיטפוש ענעגייא עריא ךרוד ןוא הביבס רענעגייא ריא ןיא ,רעטייווצ ַא ןוא עּפורג ןייא

 םכסה ןיא ןעוועג זיא עכלעוו עימָאנָאטױא רעשידִיי רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאד .םיררוב

 -טפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ רעזדנוא טימ ךיוא רָאנ ,לעטשנייא ןזעיגילער רעזדנוא טימ רָאנ טשינ

 ענעדישרַאפ יד ּוװ טרָאד זַא ,עקַאט ןעז רימ ןוא .קלָאפ ַא יו ןריטסיזקע וצ רעטייוו ןליוו ןכעל

 ןבָאה ,ןטיהעגּפָא קינייװ-רעמ טכער עקיזָאד יד ןוא טכער רעייז ןדִיי טרעכיזרַאפ ןבָאה םילשומ

 ןיא טגיזעג טָאה רעלק רעשילױטַאק רעד ןעוו ןגעקַאד ,תוכז ןקיזָאד רעד ןופ ןסָאנעג ןדַיי יד

 געוו ןקידרעטייוו םעד ןדַיי רַאפ ןכַאמ רעווש ןוא ןבעל סָאד ןדִיי ןרעטיברַאפ וצ גנובערטש ןייז

 ףעמונעגוצ טכער עקיזָאד יד זדנוא ייב ןעמ טָאה טרָאד .טלַאהפיוא-סקלָאפ ןופ

 ןיא עיצוטיטסניא-דוסי ַא ןעװעג זיא בוטש-ןיד תיב יד סָאװ ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש

 -גרילוגער רעקיטכיוו ַא ןבילברַאפ ןוא ןעוועג עיצוטיטסניא-תוררוב יד ךיוא זיא ,ןבעל ןשידִיי

 ןכַאמ טשינ ןעמ ףרַאד ייברעד .טּפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא רָאטקַאפ רעקידנרינַאס ןוא רעקיד

 טרָאד רָאנ ןיז ַא טַאהעג טָאה עיצוטיטסניא-תוררוב עקיזָאד יד זַא ,ןעניימ ןוא תועט ןייק

 -ידַיי רעד יּפלכ קידנרינימירקסיד ןגױצַאב ךיז טָאה טכירעג עשידִיי-טשינ ענײמעגלַא סָאד ּווו

 זיא עיצַאנימירקסיד ַאזַא ּוװ טרָאד ךיוא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע לייוו .גנורעקלעפַאב רעש

 רענעגייא רעד ןיא םיכוסכיס ענעדישרַאפ ןקידיילרעד סָאד זיא טרָאד ךיוא ,אצמנב ןעוועג טשינ

 וצרעד .ללכ ןשידַיי ןרַאפ ךיוא יוװ ,דיחי ןשידִיי ןרַאפ וויטיזָאּפ ןוא טנוזעג רעייז ןעוועג הביבס

 ףרַאד ךיוא .עשילַארָאמ זייוולייט ןוא עשיגָאלָאכיסּפ זייוולייט ,תוביס ענעדישרַא טקריוװעג ןבָאה

 -עג עשהכולמ ענײמעגלַא יד ןיא םיכוסכיס ענעדישרַאפ ןקידיילרעד םייב זַא ,ןעקנעדעג ןעמ

 -רעד סָאד .ץעזעג ןופ תוא ןטרַאה םוצ ,ןידה-תדימ םוצ ןעמוקנָא טזומעג דימת ןעמ טָאה ןטכיר

 טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןיוש טָאה טכירעג-תוררוב שידִיי ַא ןיא ךוסכיס ןקיבלעז םעד ןקידייל

 -גיה רעשילַארָאמ ַא ןיא טקריוועג ןָא דימת ןופ טָאה סָאד ןוא םימחרה תדימ טימ ןזייל וצ םיא

 ןלַאפ ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ךָאד ןסייוו רימ לייוו ,ךוסכיסה ילעב יד ףיוא וויטיזָאּפ רעייז טכיז

 טיול ןוא דסח טיול רָאנ ,קדצ טיול זיולב טשינ ,ןיד ןטיול זיולב טשינ ןעלדנַאה זומ ןעמ ןעוו

 -נייא יד לייוו ןרָאװעג בורח זיא םילשורי זַא ,עדנעגעל ַא ךָאד טגָאז טסיזמוא טשינ ןוא .רשוי

 .ץעזעג ןופ תוא ןטרַאה םייב זיולב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עריא רעניווװו

 -סָאנעוב ןיא הליהק רעד ייב עיסימָאק-תוררוב רעד ןופ טייקיטעט רעד וצ רימ ןעמוק

 םעד ןופ עיצידַארט רעקידרקיע ,רעטלַא ןַא טימ ןָא ָאד ןעייג רימ זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ,סערייא

 -יַעּפָארייא-חרזמ רעד ןופ ךשמה םעד ןעז ןעמ ןעק ןיײלַא םעד ןיא ןוא ןבעל ןכעלטכישעג-שידִיי

 עקירעמַא-ךופצ טָאה סיוועג .ץנעטסיזקע רעזדנוא ןופ ןדָאב םעיינ םעד ףיוא טייקשידִיי רעש
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ּוװ עיצוטיטסניא ַאזַא רעבָא ,טעברַא-ללכ עקיטכיוו ןעוט סָאװ סעיצוטיטסניא עשידִיי עסיורג

 ,ָאטשינ מרָאד זיא סָאד ,לקניוו םענעגייא רעייז ןיא םיכוסכיכ ערעייז ןקידיילרעד ןעמוק ןלָאז ןדַיי

 -סיוא רעקיזָאד רעד ןוא םַאנסיוא ןַא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק עשידִיי יד זיא טרּפ םעד ןיא

 ןופ ןוא גנוצעזרָאפ רעלענָאיצידַארט ןופ טלַאהניא ןקיטכיו םעד הליהק רעזדנוא וצ טיג םַאנ

 .טײקשימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ

 -ָאק-תוררוב רעד ןופ טעברַא רעד ןגעו טכירַאב ןופ םיטרּפ יד ןיא קידנעיײגנײרַא טשינ

 טשינ ךיז טָאה טעברַא עקיזָאד יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא זיולב ךיא ליוו ,הליהק רעד ייב עיסימ

 יד ןענּוװעג ךיוא טָאה יז רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ייב גנונעקרענָא ןברָאװרעד רָאנ

 ןליוויצ ןשהכולמ ןופ רעטכיר יד ןעוו ןלַאפ ליפ ןַארַאפ .דנַאל ןיא ץיטסוי רעד ןופ עיטַאּפמיס

 ,ןסייוו ייז לייוו ,הליהק רעד ןופ גנולײטּפָא-תוררוב רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז םידדצ יד ןטַאר טכירעג

 טשינ ןלעװ רימ ןוא רשוי טיול ןטּפשמ רימ ןלעוו ,ןיד ןטיול ןטּפשמ ןזומ ןלעװ ייז ּווװ טרָאד זַא

 .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטס25 םוצ ןטאגעלעד יד דובכל הביסמ-סגנונעגעזעג

 -ירוי ןוא לעמרָאפ םגה ,טכערעג שיטקַאפ זיא רע ביוא ןעמערָא םעד ןוא ןכַאװש םעד ןלַאפ ןזָאל

 -תוררוב רעד טימ םידדצ יד ןופ טקַאטנָאק רעד סָאװ ץוח .רערעקרַאטש רעד רענגעק ןייז זיא שיד

 רענעּפָא ןוא רעלופ ןעגנערבסורַא ןעק רעדעי ןוא רעטקעריד ַא זיא הליהק רעד ייב עיסימָאק

 זיא ,ךַארּפש רענעגייא ןייז ףיוא ןשטנעמ ענעגייא וצ טדער רע לייוו ,ייוו טוט םיא סָאװ סָאד

 טפַאש סע ,םידדצ יד רַאפ רעגנירג שיגָאלָאכיסּפ ענעגייא ןשיװצ ךיז ןטּפשמ-םצע סָאד ךיוא

 ןופ רעפסָאמטַא יד ןקינײרּפָא םוצ שילַארָאמ טקריו סע ןוא גנורעטיברַאפ-האניש ַאזַא טשינ

 .טעטיוװיטקעלָאק רעשידִיי רעד

 ייב וויטַאטירָאטױא ןוא רעלוּפָאּפ זיא הליהק רעד ייב עיסימָאק-תוררוב יד טייוו יו ףיוא

 ײצילָאּפ ןייק טשינ ןבָאה רימ םגה סָאװ טקַאפ רעד תודע טגָאז גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד

 עיסימָאק-תוררוב יד .ןיד-קסּפ רעזדנוא ןעמעננָא טשינ ןלָאז םידדצ יד זַא ,ןטלעז ךָאד טפערט

 -ַאב יד טרילוגער רעכלעוו הליהק רעד ןופ טנעמורטסניא רעשילַארָאמ רעד םורַא ױזַא זיא

 גר



 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעד ןסקַאװעצ ןבעל רעזדנוא ןיא ךיז לָאז סע זַא ,טשינ טזָאלרעד ןוא ורבחל םדָא ןיב ןעגנויצ

 ןופ טכַאמ יד רעדָא ,ןכַאװש םעד רעביא ןקרַאטש םעד ןופ טכַאמ יד ןוא ןייד תילו ןיד תיל

 ,םימת שיא םעד רעביא ןערטיכ םעד
 -עג טלדנַאהַאב ןענעז סָאװ םיכוסכיס יירד ליּפשייב ַא יו ןעגנערב ךיא לעװ רעטייוו ָאד

 .רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ךס ַא ןופ יירד ןענעז סָאד .עיסימָאק-תוררוב רעד ךרוד ןרָאװ

 ןוא טעברַא-עיסימָאק רעזדנוא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו ןלייצרעד טלוב רעייז ןלעװ ייז רעבָא

 עזַאב רעד ףיוא ,ענעגייא ןשיוװצ ךיז ןטּפשמ ןופ טייקיטכיוו יד ןכיירטשרעטנוא ךיוא ןלעװ ייז

 .קיטע רעשידַיי ןוא רשוי ןופ

 םינתוחמ ןשיווצ ךוסכיס ַא
 ליפ .ךודיש םעד ןכַאמטשינוצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא טגירקעצ ךיז ןבָאה הלכ-ןתח :הביס יד

 -כָאנטשינ יד ,ןרעטלע יד ןופ ךיז ןשימנײרַא ליפוצ סָאד .ןעועג םרוג וצרעד ןבָאה תוביס

 ,ו"זַאא םידדצ יד ןופ טייקיביג

 ןצעזַאב וצ ךיז ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה הלכ-ןתח סָאװ ןופרעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ײרעּפמַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה .ןגעק ןעוועג ןענעז הלכ רעד ןופ ןרעטלע יד רעבָא ,לארשי ןיא

 ,טגירקעצ ױזַא ךיז ןעמ טָאה ,הנותח יד ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה ןיוש טָא סָאװ טקוקעג טשינ ןוא

 ןגעוו ןעמ טמוק עיסימָאק-תוררוב רעד וצ ןוא ךודיש םעד ןכַאמ וצ טשינוצ טיירג זיא ןעמ וַא

 ,םיאנת יד ןופ תונתמ יד ןבעגוצּפָא העיבת רעד

 יד ןשיװצ םולש ןטלַאהנָא ןעלטימ עלַא טימ טכוז סָאװ ,הליהק רעד ןופ לַאנובירט רעד

 ןיא ךיז טפיטרַאפ .ךודיש ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעװ טרפב ,סיר ַא ןכַאמ ץנַאג ןוא םידדצ

 ייב גנורעטיברַאפ ןפַאשעג ןבָאה עכלעוו ןלַאטעד עכעלפרעביוא יד טקיטײיזַאב ןוא ןינע םעד

 ןרעוו לָאז סע ןזָאלרעד וצ טשינ ליצ ןטימ ךוסכיס םעד ןזייל וצ וצ טערט ןעמ .םידדצ עדייב

 .ךודיש סיוא

 ןייא ןיא טייקטציירעצ רעייז ןיא ןטלַאה עכלעוו םינתוחמ יד טימ ףמַאק ַא ןָא טייג סע

 ,סיוא ןרעוו לָאז ךודיש רעד ןהנעט

 ןלָאז סָאװ ןוויטָאמ עקיטכיוו ןייק ָאטשינ ןענעז שיטקַאפ זַא ,ןייא טעז לַאנובירט רעד

 םיררוב יד .זירּפַאק סמינתוחמ יד ןופ ןינע ןַא ךָאנ זיא סע .טירש ןקיזָאד םעד ןקיטכערַאב

 ךיז ןבָאה ייז זַא ןענעקרענָא וצ ןָא ןיוש ןבייה ייז .רעכייוו ןרעוװ ייז ןוא ןיירַא לסיבַא ייז ןגָאז

 .הלכ-ןתח ןשיװצ טשימעגניײרַא ליפוצ עקַאט רשפא

 הלכ יד .רעדנוזַאב הלכ יד ןוא רעדנוזַאב ןתח םעד ןפורוצסױרַא טסילשַאב לַאנובירט רעד

 רעִירפ סָאד טגעלפ רע יװ ,שינָאפעלעט ןפור וצ טרעהעגפיוא יז טָאה ןתח רעד זַא טהנעט

 ןיוש יז טָאה רע זַא טכַאדרַאפ ַא טָאה יז .לטעטש טייווצ ַא ןיא חרביו ַא טכַאמעג טָאה רע .ןָאט

 ןרעטלע יד סָאװ רָאנ טוט הלכ יד זַא טהנעט ןתח רעד .וװ"זַאא קינייו טעברַא רע ,ביל טשינ

 רעבָא ןרָאפעגקעװַא עקַאט רע זיא ,עביל ריא ןווּורּפסיױא טלָאװעג טָאה רע .ריא ןסייה עריא

 לַאנובירט רעד .טוג ןוא ליֹוװ ןייז ןיוש טעוו רע זַא וצ טגָאז רע ,הטרח טָאה רע .קירוצ ןעמוקעג

 ןכַאמ וצ טשינוצ תוביס עקיטכיוו ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז סע זַא לָאמַא ךָאנ ךיז טגייצרעביא

 -רעד ןעמ ןוא רעדנוזַאב הלכ רעד טימ ןוא רעדנוזַאב ןתח םעד טימ טדער ןעמ .ךודיש םעד

 .יירעגירק רעייז ןופ ןטײקשירַאנ יד ייז טזייוו

 -ןתח ןשיוװצ ייס ןוא םינתוחמ יד ןשיוװצ ייס םולש ןרָאװעג זיא ןעגנוָימַאב ערעווש ךָאנ

 ןבעל ייז ןוא לארשי ןיא טציא ךיז ןעניפעג הלכ-ןתח .הּפוח ַא ןרָאװעג טלעטשעג זיא סע .הלכ

 .ךעלקילג

 ךוסכיס רעלעיצרעמָאק ַא

 גנופרַאװעצ-עדייבעג ייב ,ןעגנובָארג ייב ,תופתושב טעברַאעג ןבָאה דניירפ עטוג ייווצ

 רעייז ןגעוו ךעלטרַאק-טעטיצילבוּפ טייזעצ ןבָאה ייז .עניילק ןזעוועג ןענעז תוסנכה יד .לג"דא
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 ךיז ןסָאלשַאב ייז ןבָאה .עכַאװש -- ןטַאטלוזער יד. טנעקעג רָאנ ןבָאה יז ּוװ ,גנומענרעטנוא
 טכַאמעג זיא ךַאמּפָא רעד .ךיז ןעייגעצ ייז זַא ,ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע .ןדייש וצ
 -רַאפ רָאנ ןפרַאד ייז .ךיז ןדיישעצ ייז ןעוו עטַאד רעד ןופ שדוח ַא טימ וויטקַאָארטער ןרָאװעג
 .םידדצ עדייב ןופ ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא םכסה רעד .ןטעברַא ענעבױהעגנָא ןקידנע

 טסּוװרעד ךיז עבותה דצ רעד טָאה ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ייז יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 ןעמוקעג רע זיא .סעזעּפ רעטנזױט רעטרעדנוה ערעוװש טנידרַאפ ףתוש רענעזעוועג רעד זַא

 ןעמונעגנָא טָאה רענעי זַא ףתוש םענעזעוועג ןייז וצ הנעט רעד טימ עיסימָאק-תוררוב רעד וצ

 רע טרעדָאפ רעבירד ,םיפתוש ןזעוװעג ךָאנ ןענעז ייז ןעוו טנעַילק םעד ייב גנולעטשַאב יד

 וו ,גנודיישעצ רעד ןגעוו ,ךַאמּפָא םענעמירשעגרעטנוא םעד טזייו עבתנה דצ רעד .ךכו ךּכ

 שדוח ןקיזָאד ןיא ,שדוח ַא ףיוא וויטקַאָארטער זיא ךיז ןדיישעצ סָאד זַא טנָאטַאב טרעװ סע

 םעד טָאה רע זַא רעטנוא ךיוא טכיירטש רע .טנעילק רעקיזָאד רעד םיא וצ ןעמוקעג עקַאט זיא
 .טנעס ןטצעל ןזיב טלָאצעגסױא עבותה דצ

 -עג זיא "שדוח ַא טימ וויטקַאָארטער, גנוקרעמַאב עקיזָאד יד זַא טהנעט עבותה דצ רעד
 ןיא ןזעוועג זיא ךַאמּפָא רעד זַא ףיורעד טרעפטנע עבתנ רעד .הליחת הבשחמב ןרָאװעג ןבירש
 טָאה רע סָאװ טרעלקַאב טוג ךיז טָאה רע זַא טסייה סע ,ןכָאװ רָאּפ ַא עבות םעד ןופ ץיזַאב
 .ןבירשעגרעטנוא

 סע .רעווש זיא לייטרוא ןַא ןגָארטסױרַא ,טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ךיז טניפעג לַאנובירט רעד
 וצ טכער ןייק טשינ טָאה עבות רעד ןכלעװ טול ,ךַאמּפָא רענעבירשעגרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא
 ןלָאצַאב וצ טעטכילפרַאפ טשינ זיא עבתנ רעד ,טגָאזעג רעסעב ,ןרעדָאפ

 ןיא ןוא דניירפ ןטוג ַא ןגעו ךיז טלדנַאה סע תויה :עבתנ םוצ טרילעּפַא לַאנובירט רעד

 -נוה רע זיא ךַאמּפָא םעד טיול ןעוו וליפַא ןוא ?סעּפע, ָאד ךָאד זיא עבות ןופ גנורעדָאפ רעד
 ףרַאד ,ןייז דשוח וצ ריט ענעפָא ןַא ןוא טכַאדרַאפ ַא ןייז ךָאד ןעק ,טכערעג טנעצָארּפ טרעד
 .ןידה תרושמ םינפל ,רשוי טימ ןעלדנַאה רע

 רע .עמוס ַא ןגיילרָאפ שטָאכ רע לָאז ,"רשפא יא םולכ אלב רוטּפ, םיא טרעלקרעד ןעמ
 רעד ;טשינ יצ קידלוש זיא רע יצ ןעמיטשַאב לַאנובירט רעד ףרַאד ּפיצנירּפ ןיא :טרעפטנע
 .ךַאז ערעדנוזַאב ַא זיא טלעג ןינע

 ךיוא ןעמ ןעק ייירפ ןצנַאגניא םיא ןזָאל ,טשינ ןעמ ןעק ,קידלוש זיא רע זַא םיא ןגָאז
 סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ,עבות רעד .גנולדנַאה ַאזַא רַאפ עזַאב עשילַארָאמ ַא ןַארַאפ זיא סע .טשינ
 טכַאדרַאפ ןטסדנימ םעד טָאה לַאנובירט רעד ביוא, :טהנעט ,לארשי ןייק ןרָאפ וצ ךיז טיירג
 טלדנַאה סע .ןינע רעד רעווש רעדיװ טרעוװ -- ."טשינרָאג רע ליוװ ,טכערעג טשינ זיא רע זַא
 םידדצ יד טימ טדער ןעמ .טייקיטכערעג ןרעדָאפ סָאװ ןשטנעמ עכעלטנרָא ייווצ ןגעוו ךיז
 יד ּפָא טגייל ןעמ .ךיז ןשיװצ ןעלדנַאהרעטנוא ןלָאז ייז טגיילעגרָאפ טרעװ סע .רעדנוזַאב
 טדער ןעמ .סױרַא לָאמַא רעדיוו ייז טפור ןעמ -- רעליק לסיבַא ןרעוו ןלָאז רעטימעג יד ,גנוציז
 -עגטסעפ טרעוו סע .ךרד ַא ףיוא ןעמוק וצ ןָא ןיוש טבייה ןעמ ןוא ,עבתנ ןטימ ןײלַא רעטייוו
 רעדיוװ ןדער םידדצ יד ...ךָאד רעבָא ,"קידלוש זיא רע זַא טשינ טסייה ןלָאצ סָאד; :טלעטש
 טלעטש לַאנובירט רעד :סע טסייה לעיציפָא :הרשּפ ַא וצ ןעמ טמוק ךעלדנע ןוא ךיז ןשיװצ
 ,טײקכעלטנרָא ןייז ןיא טלפייווצעג טשינ טרעװ סע ןוא קידלוש טשינ זיא עבתנ רעד זַא טסעפ
 ּפָא עבות רעד ךיז טגָאז ,ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סָאװ ןזייװַאב יד טכַא ןיא קידנעמענ ןוא
 .גנורעדָאפ עדעווטעי ןופ

 .עמוס ערעסערג ַא עבות םעד טלָאצַאב עבתנ רעד טָאה לעיציפָאמוא

 ,.לארשי ןייק ןרָאפעג עקַאט זיא רעטצעל רעד ןוא

 רַאפ טרעייטשעגייב ךיז גנונעקרענָא סלַא ןבָאה ןוא ןדירפוצ ןעוועג ןענעז םידדצ עדייב
 .הליהק רעד ןופ גנולײטּפָא-ףליה רעלַאיצָאס רעד

 טי ירא
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 ןעמעלבָארּפ-תוריד

 רוצ ןסָאלשַאב טָאה ןעמ -- .ןשטנעמ 7 ןשיװצ "ָאיסרָאסנָאק, ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 תמחמ ,ןטייקירעװש עסיורג טימ ןָא טמוק יז רעבָא ,טעברַא רעד וצ וצ טערט ןעמ .ןעייב

 ,ןטסיסרָאסנָאק יד ןשיווצ ןעיירעסייר

 ,ןלָאצַאב וצ טשינ ןבָאה ייז לייוו ו"ח טשינ ,ןעגנולָאצ יד טימ קילעטשרעטניה ןענעז ייז

 ןפַאשעג ןענעז סע .ןטייווצ םייב ןּפַאכנײרַא ליוו רענייא זַא טכַאדעגסיוא ייז ךיז טָאה סע לייוו רָאנ

 טשינ ליוװ רעד .טכוסכיסעג ךיז טָאה ןעמ -- .3 יונעג .ייז ןשיווצ סעּפורג ענעדישרַאפ ןרָאװעג

 רעד ;ןכש םעד ןופ שטָאק םעד טקינײרעגּפָא רעסעב טָאה רע לייוו ,ָארעטרָאּפ םעד רַאפ ןלָאצ

 ןייק טשינ טלָאצ רעד .טשינ טעברַא רָאסנעסַא רעד לייוו ,טכיל ןשירטקעלע ןרַאפ טשינ טלָאצ

 ןעגנַאגרעד זיא ןינע רעד .וו"זַאא טלָאצעג טשינ ךיוא ךָאנ טָאה רעטייווצ רעד לייוו ןרעייטש

 .טעברַא ערעװש ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיסימָאק-תוררוב רעד וצ

 יד טימ ןלעטשכיילג עלַא ךיז ןפרַאד לכ תישאר זַא ןענַאטשרַאפ טָאה לַאנובירט רעד

 רעד :ךכו ךכ טלָאצעג טָאה רע זַא ,טהנעט רעד :ןינע ןַא ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה ;ןעגנולָאצ

 רָאדַאטנָאק רעד לייוו ,טשינ ןעמיטש תונובשח יד זַא ,טגָאז רעטירד ַא ;ּפָא סע טנקייל רעטייזוצ

 יד ידכ ,ןשינעגייצ ןוא ,"סַארוטקַאפ; עלַא טרעדָאפ לַאנובירט רעד ,ללכה .וו"זַאא טשינ גיוט

 ןרָאלק ַא ןעגנערבסױרַא ןוא עיזיווער עיונעג ַא ןכַאמ לָאז הליהק רעד ןופ גנולײטּפָא-תונובשח

 ַא ;הלבק ןייק ןבעגעג טשינ םיא טָאה ןעמ רעבָא ,טלָאצעג טָאה רעד :תונעט רעטייוו .ןובשח

 סייוו ןעמעוו רעבָא ,טלָאצעג טָאה רע זַא ףיוא טזייוו ןוא ןקעשט לכיב ַא סױרַא טמענ רעטייווצ

 םעד ןופ ןכירקסיורַא טנעקעג טשינ טושּפ טָאה ןעמ .ןשרָאפסיוא לָאז לַאנובירט רעד .טשינ רע

 .רעטנָאלּפ

 -- תומכח ןייק ָאטשינ ,"ַאװיטיזָאּפמיא; רַאפ תובוח ןעמוקעגרעטנוא ןענעז טייצנשיווצ

 -רעד טרעוו ןינע רעד ןוא ןשטנעמ ַא טקיש ןוא טרינעוװרעטניא לַאנובירט רעד .ןלָאצ זומ ןעמ

 ,ףָארטש רעטנזיוט ערעווש ןלָאצ ןלָאז ייז ןטימעגסיוא טרעוװ םורַא ױזַא ,טקידייל

 יז ןופ רענייא זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגרעד ןיוש זיא סע .תקולחמ רעדיוװ ןעמוק םעדכָאנ

 .סױרַא רעטעּפש רע זיא ןטייקירעװש טימ .הסיפת ןיא ןייג טזומעג טָאה

 םעד ןופ דלודעג םעד ןוא טייקיטעט רעכעלדימרעדמוא רעד קנַאד ַא ןוא זייווכעלסיב

 םעד םורַא גנונַאּפש יד ןרענעלקרַאפ וצ ןוא רעטימעג יד ןקִיורַאב וצ ןעגנולעג זיא לַאנובירט

 .טייקיניילק ַא ןיא סע טייג ןצנַאגניא זַא ,םידדצ יד ףיוא טרעלק לַאנובירט רעד .ןינע ןקיזָאד
 םורַא טסָאקעג ייז טָאה סעזעּפ ןענָאילימ זיא זײרּפ רעשיטקַאפ רעייז סָאװ ןטנעמַאטרַאּפעד יד

 -עּפ רָאּפ ַא ןבָאה טרעװ ַא רַאפ סָאװ םוכס ַאזַא ייב ןוא רעקינייװ ערעדנַא ןוא סעזעפ 0

 -לעזעג רעשידִיי רעד דובכ סע טגנערב ןעד יצ ,םעד רעסיוא ןוא ?רעקינייוו רעדָא רערעמ סעז

 ?ןדִיי ןביז ייב ךיז טוט סע סָאװ םעד ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייט םינכש עשַייױג ןעוו טפַאש

 ייז סָאװ רעטלעג יד ןגיילנייא ןלָאז ייז ןעגנולעג טכירעג-הליהק םעד זיא ןטייקירעוװש טימ

 ןעמ ,םיכוסכיס לָאמַא רעדיוװ .תובוח-ילעב יד ןלָאצַאב טעװ לַאנובירט רעד ןוא קידלוש ןענעז

 ךָאנ ןפורַאפ טרעוו סע ,םענעי רעדָא םעד טמוק סע לפיוו ,ןעגנוניימ יד טימ טשינ ךיז טקינײא

 סָאװ ןינע רעטייווצ ַא .ָאיסרָאסנָאק ןופ תובוח יד טלעטשעגטסעפ יונעג ןרעוו סע ןוא גנוציז ַא

 תמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע ."ןָאיסיוװידבוס, ךייש סָאװ זיא ןרעו טקידיילרעד ייב ןיוש טלַאה

 ךיוא םכסה ַא וצ ןעמ טמוק ךעלדנע .רעטייווצ ַא רעדָא ָאנַאבירקסע רעד ,ןכַאמ סע לָאז רעוו

 א ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ןינע ןַא ךָאנ ןרָאװעג טקידיילרעד זיא םורַא ױזַא .טקנוּפ םעד עגונב

 ,ץנעוורעטניא עשידירוי ַא ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא סע ןוא רָאי רָאּפ

 ךוסכיס-עילימַאפ
 םעד ןופ ןַאמ רעטייוצ ריא ןיוש זיא רע .ןטג וצ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה בייוו ןוא ןַאמ

 עג ןעמ רעדייא .רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טלַא טציא זיא סָאװ ןוז ַא טַאהעג יז טָאה ןטשרע
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 .ןביילב םיא טימ לָאז סע רעװ :טסייה סָאד ,טנעמַאטרַאּפעד ןינע םעד ןקידיילרעד ןעמ ליוו ,ְךיִז

 ךיז רַאפ טנעמַאטרַאּפעד םעד טרעדָאפ ןַאמ רעד .ןַאמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןענעז תולבק יד

 .ךיז רַאפ יורפ יד ןוא

 יורפ רעד רַאפ ןביילב ףרַאד טנעמַאטרַאּפעד רעד זַא סולשַאב םוצ טמוק לַאנובירט רעד

 טיירגעגוצ טַאהעג ןיוש טָאה רע זַא הרבס ַא) ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז טעװ ןַאמ רעד .ןוז ריא טימ

 .(טנעמַאטרַאּפעד ַא טימ בייוו טייווצ ַא

 -עצ ייז ןבעג טשינ ליוו יורפ יד ,ךכו ךכ טנעמַאטרַאּפעד םעד רַאפ טרעדָאפ ןַאמ רעד

 עגנערטש ַא ןָא טמענ לַאנובירט רעד .סיעכהל ףיוא ןָאט וצ ןָא ךיז טבייה ןעמ ןוא ךיז ןעלטרעוו

 ריא ןבעג טעוװ יורפ יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןעגנוימַאב ערעווש ךָאנ טרעװ סע ןוא גנולעטש

 רעד ןיא ןגיילנייא זומ יז עכלעוו ,סעזעּפ טנזיוט 20 ןופ עמוס יד טנעמַאטרַאּפעד םעד רַאפ ןַאמ

 -ָאנ סבייוו ןייז ףיוא הלבק ַא ןבעג לָאז רע תיבה-לעב םעד ייב ןלעוּפ ףרַאד ןַאמ רעד .הליהק

 לָאז יז ידכ ,ןטשרע םעד ןופ גנוצעזרָאפ ַא ןייז לָאז רעכלעוו טקַארטנָאק םעיינ ַא ןכַאמ ןוא ןעמ

 טעוװ יורפ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןצעזעג-סגנוניֹוו עקידרעִירפ יד ןופ ןסינעג ןענעק

 ןינע רעד ןרעוװו טקידיילרעד טעװ סע ןעוו םעדכָאנ ,הריד-רכש םעד ףיוא הפסוה ַא ןבעג ןזומ

 ,טַאניבַאר ןיא טג ַא ןרעו ןבעגעג ייז טעוװ

 ןכש ַא ןופ ןרעװו רוטּפ ןעק רעכלעוו ,תיבה-לעב ַא טימ ןעמוקכרוד זַא ,רָאלק זיא'ס

 ןעק'מ ןכלעוו דַיי ןייק טשינ זיא תיבה-לעב רעד ןעוו טרפב ןוא ןינע רעטכייל ןייק טשינ זיא

 .טשינ ליוו רע ןעוו הליהק רעד ןיא ןעמוק וצ ןעגניווצ טשינ

 ןכַאמ ןוא הלבק עיינ ַא ןבעג וצ םיכסמ זיא רע ,תיבה-לעב ןטימ טדערעג טָאה ןַאמ רעד

 ריא ןרעכעה זומ יורפ יד רֶעבָא ,(ןטשרע םעד ןופ גנוצעזרָאפ ַא וליפַא) טקַארטנָאק םעיינ ַא

 -ָאפעג טשינ סָאבעלַאב רעד טָאה ךעלטנגייא .סעזעּפ 1.000 ףיוא סעזעּפ 400 ןופ טלעג-הריד

 ןעמ .סעזעּפ 600 יװ רעמ ןלָאצ טשינ ליוו יורפ יד רעבָא ,עמוס ענעבירטעגרעביא ןייק טרעד

 יז טיג סעזעּפ 600 יװ רעמ ,ןייטש ןופ רעטרַאה זיא יז ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמנייא ריא וצ טדער

 .טשינוצ טרעוװ ןינע רעצנַאג רעד ןעוו וליּפַא ,טשינ

 -וקעג זיא רעכלעוו ,סָאבעלַאב םעד ןפורעגסױֹרַא טָאה לַאנובירט ןופ טנעדיזערּפ רעד

 -עגסיוא טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעלעדייא ןַא ןעװעג סע זיא דָארג .הליהק רעד ןיא ןעמ

 ענעדישרַאפ יד ךרוד טנַאקַאב םיא ןענעז סָאװ ןטייקיטעט-הליהק יד רַאפ גנונעקרענָא טקירד

 טגערפ רע .ןדַיי טימ טקַאטנָאק ןייז ךרוד ןוא טנעיילעג טָאה רע סָאװ שינַאּפש ןיא ןלַאירעטַאמ

 ןוא טנעמַאטרַאּפעד ַא ןופ טלעג-הריד שדוח ַא סעזעּפ 1.000 טנייה ןענעז סָאװ :טכער טימ

 יאדװַא ?רערעמ ליפ ףיוא טלעג-הריד סָאד ןרעכעה וצ טייהנגעלעג ַאזַא טָאה רע ןעוו טרפב

 טשינ יז ליוו סעזעּפ 600 יװ רעמ ,טרָא ןופ טשינ ךיז טריר יורפ יד רעבָא .טכערעג רע זיא

 יד ךָאנ רע טיג הליהק רעד רַאפ טקעּפסער תמחמ זַא ,סָאבעלַאב רעד סיוא טפור םיצולּפ .ןבעג

 .ךעלטַאנָאמ סעזעּפ 600 ןעמענ וצ טיירג זיא ןוא יורפ רעד ןופ גנורעדָאּפ

 מָאװ ץרא-ךרד םעד ןוא לַאנובירט םעד ןופ גנוקריוו רעד ןגעװ זיײװַאב ַא ךָאנ זיא סָאד

 ןדִיי-טשינ ייב וליפַא סיױרַא טפור רע

 טא 2
 / אייר: 2
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 רעשיפ .א .א

 עיטיטַאק תוררונ רעד ןופ טענרַא יד

 םיכוסכיס ערעייז טימ ןייג וצ טשינ ןשטנעמ עשידִיי ייב גנוגיינ ַא ןַארַאפ זיא סע

 -ירּפ ַא ןיא ןקידיײלרעד וצ ייז רָאנ .ןטכירעג (עשידִיי-טשינ ךעלטנייוועג) עלעיציפָא יד וצ

 עדייב יד ןוא ררוב ןייא טמיטשַאב דצ רעדעי ןכלעװ ןיא) יירד ןופ טכירעג-תוררוב ןטַאוװ

 -יטסניא רעשידַיי ַא ןופ עיסימָאק-שזַארטיברַא ןַא ןיא רעדָא ,(שילש ַא ,ןטירד ַא ןעמיטשַאב

 -ידִיי רעד טָא ףיוא .ענעגייא ןשיװצ ןינע רעד טביילב ןלַאפ עדייב ןיא זַא טסייה סָאד ,עיצוט

 -טיברַא רעדָא -תוררוב רעד ןופ טייקיטעט ןוא ץנעטסיזקע יד ךיוא ךיז טריזַאב גנוגיינ רעש

 יד טָאה גנודנירג ריא ךָאנ דלַאב ןיוש .הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב עיסימָאק:שזַאר

 זיא ּףָאד ןוא ןתוררוב ןריפכרוד טזומעג (הליהק עקיטנייה רעזדנוא) יזנכשא אשידק הרבח

 וצ םיתמ עשידִיי יד ןעגנערב םעד רעסיוא ,ןטייקיטעט עטשרע עריא ןופ ענייא ןעוועג עקַאס

 רעטעּפש רעבָא ,גנוטלַאװרַאפ עצנַאג יד םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה גנַאפנָא ןיא .לארשי-רבק

 -ַאלגער ַא ךיוא ןוא קעווצ םעד רַאפ עיסימָאק עטנענַאמרעּפ עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ןוא עטסטלע יד ןופ ענייא ,טעז ןעמ יװ ,זיא שזַארטיברַא רעד שטָאכ .ןטייקיטעט עריא רַאפ טנעמ

 טנַאקַאב קינייו רָאג ללכ-ךרדב זיא ,הליהק רעגיה רעזדנוא ןופ ןטייקיטעט עטסקיטכיוו ךיוא

 -עלריפסיוא סָאװטע ןרימרָאפניא וצ קיטיינ זיא רעבירעד .טייקכעלטנפע רעד ןיא םעד ןגעוו

 ןטעברַא עריא ןוא עיסימָאק-תוררוב רעד-טָא ןגעוו רעכ

 -ילגטימ ןשיװצ םיכוסכיס ןיא ןעלטימרַאפ וצ זיא עיסימָאק-תוררוב רעד ןופ קעווצ רעד

 ןעו ןלַאפ יד ןיא ,רעדילגטימ ןשיװצ רָאנ ךעלקירדסיוא ןוא שוריפב ,הליהק רעד ןופ רעד

 עטריסערעטניארַאפ יד ביוא .עיסימָאק רעד ףיוא ןזָאלרַאפ קיליוויירפ ךיז ןליוו םידדצ עדייב

 .ןרעװ ןעמונעגפיוא ןעק ןינע רעייז רעדייא ןרעוו סָאד ייז ןזומ ,רעדילגטימ ןייק טשינ ןענייז

 רעד ךָאנ ךיז ןגָאי רעדָא ,גנַאװצ ,טייקיצרַאהגנע יו ןעזסיוא סָאד ןעק קילב ןטשרע ןפיוא

 ןייק ףיא סע זיא ךות ןיא רעבָא ,טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעכעלטסניק

 לַאגעל ןענעק ןוא ןגעמ לָאז עיצוטיטסניא יד ביוא סָאװ ,יד טושּפ זיא הביס יד .ױזַא טשינ לַאפ

 ןדנעװנָא ןענעק ףרַאד יז ןוא רעדילגטימ עריא ןייז טוטַאטס ןטיול ייז ןזומ ,םידדצ יד ןעניד

 ערַאנילּפיצסיד ,ןיד-קסּפ םעד ןעמעננָא טשינ רעטעּפש ןליוו יז ןעוו ,לַאפטיונ ַא ןיא ייז ןגעק

 םידדצ יד זַא ןטלעז רעייז סע ךיז טפערט קילג םוצ .ןעלטימפָארטש עלעיצנַאניפ ןליפַא ןוא

 ייז רעכלעוו וצ ,עיסימָאק-תוררוב רעד ןופ ןיד-קסּפ םעד ןפרַאװרעטנוא ןלעװ טשינ ךיז ןלָאז

 .קיליוויירפ טעדנעוװעג טַאהעג ןיײלַא רעִירפ ךָאד ךיז ןבָאה

 לָאמ ייוצ קיסעמלגער רעייז רָאפ ןעמוק עיסימָאק-שזַארטיברַא רעד ןופ ןעגנוציז יד

 -טימ יד ןליפרעד ןײמעגלַא ןיא .ןטלעז רעייז ייז ייב ןלעפ רעדילגטימ עריא ןוא ךעלטנכעוו

 -יוועג ַא רעדייא .ךעלטקניּפ ןוא טפַאהנסיװעג רָאג ןטכילפ ערעייז עיסימָאק רעד ןופ רעדילג

 זַא ,תומיתח ערעייז טימ ןקיטעטשַאב עטריסערעטניארַאפ יד ןזומ ,ןעמונעגפיוא טרעוו ןינע רעס

 -לופ ןלעװ ייז ןוא עיסימָאק רעד ןופ ןיד-קסּפ םעד ןוא טעטירָאטױא םעד רעטנוא ךיז ןפרַאװ ייז

 ןלַאפ ןיא .טּפשמ םעד בילוצ ןרעדָאפ ךיז טעו סע סָאװ ץלַא ןעמוקכָאנ ןוא ןריפכרוד קידנעטש

 ןלָאז עטריסערעטניארַאפ יד טרעדָאפעג ךיוא טרעװ ,קיסעמקעווצ ןוא קיטיינ זיא סָאד ןעוו

 -נולדנַאהרַאפ יד ןָא ךיז ןבייה םעדכָאנ טשרע .םוכס-טלעג ןסיוועג ַא ןגיילנייא עיטנַארַאג סלַא
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 -יינ יד טכַאמעג ןוא םידדצ עדייב ןופ תונעט יד טרעהעגסיוא ךעלריפסיוא ןרעו סע ןוא ןעג

 ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ ץנעוורעטניא יד קיטיינ זיא סע ןעו ןלַאפ יד ןיא ןעגנושרָאפסױא עקיט
 ןרילַארטנָאק וצ ףיוא ןַאמכַאפ ןרעדנַא רעדָא ,טרעּפסקע ןלעיצרעמָאק ,רעצַאשּפָא ,רעטלַאהכוב

 גנוניימ עשינעמכַאפ ערעדנַא ןַא סעּפע ןקירדוצסיוא ,סמוטנגייא ןצַאשּפָא ,רעכיב-טפעשעג

 ךרוד ןרעװ סָאװ ,תואצוה יד ןקעד םידדצ עטריסערעטניארַאפ עדייב ןפרַאד טלָאמעד ,וו"זַאא
 .טכַאזרוארַאפ סעיצַאוטקַא עכלעזַא

 ןרעוו ,ןעגנוכוזרעטנוא ןוא ןעגנושרָאפסיױא עקיטיינ יד ןכַאמ ןוא תונעט יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 טָאה דָאטעמ רעד-טָא .ןכיילגוצסיוא ךעלטניירפ ןוא קיליוטוג ךיז טרעדָאפעגפיוא םידדצ יד

 ,ךיז ןשיוװצ ךרוד לָאמטּפָא ןעמ טמוק םיררוב יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא גלָאפרעד ךעלטנייוועג

 םיכוסכיס יד ןרעװ לַאּפ םעד ןיא .ןיד-קסּפ םענעגנּוװצעגפױרַא ןַא וצ ןעמוקנָא קידנפרַאד טשינ

 .1960 רָאי ,גנוטייל-הליהק רעיינ רעד ןופ ןטמַא יד ןעמענרעביא םייב טדער ןײשנעמַאק היבוט רייד להקה-שאר

 סע ןעוו .עיסימָאק רעד ןופ גנוציז רעקיצנייא ןייא ףיוא ןטלעז טשינ ,לענש רעייז טקידיילרעד
 טלָאמעד ,ןכיילגסיוא ךיז ןלָאז ייז עטריסערעטניארַאפ יד ןגייצרעביא וצ טשינ רעבָא טגנילעג
 .רעגנעל וליפַא ןוא רָאי ץנַאג ַא לָאמַא ,גנַאל שּפיה םינינע עסיוועג ךיז ןעֶיצְרַאפ

 -סָאנעוב רעד ןופ עיסימָאק-תוררוב יד טָאה רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא
 ץנַאג יד-טָא .רָאי ַא ןלַאפ 125 ןופ רעקינייװ סעּפע ךעלטינשכרוד טלדנַאהַאב הליהק רעסערייא
 עיציזָאּפ עבושח ץנַאג ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה עיסימָאק יד זַא ,טזײװַאב ןלַאפ לָאצ עקידנטיידַאב
 ליפ ךיוא ריא ןעקנעש ןוא יז ןריטקעּפסער ייז ףוא הליהק רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ
 -חא ןוא רעקיטכיט ,רעקידרשוי טולָאסבַא ריא ןופ אצוי-לעוּפ ַא סָאד זיא ,ךעלריטַאנ .יודטוצ
 הליהק רעד ןופ לַאנובירט-תוררוב םעד ןופ ץנעוורעטניא רעד קנַאד ַא .עיצַאוטקַא רעלופתויר
 טשינ רעכיז ןטלָאװ עכלעוו ,םיכוסכיס עמענעגנַאמוא ליפ ןרָאװעג ןטימעגסיוא ןיוש ןענייז
 ןעגנַאגרעד ןטלָאװ ייז ןעוו ,טפַאשלעזעג רעשידִיי רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד דובכ ןייק טפַאשרַאֿפ
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 ְךֹופ ץנעטסיזקע רעד ןגעװ רעטכיר ךס ַא ןסייו ,בגא .ןטכירעג עשהכולמ עלעיציפָא יד וצ

 ריז ןרידנעמָאקער לָאמַא ןוא ּפָא ךיוה ןצַאש ייז טייקיטעט סנעמעוו ,עיסימָאק-תוררוב רעזדנוא

 ,ךיילגרַאפ ַא ףיוא ןייגנייא ןוא ריא וצ ןייג ןלָאז ייז םידדצ-סעצָארּפ עסיוועג ךיוא

 ןיא טדנעוװעגנָא ךעלטנייועג טרעוו עיסימָאק-שזַארטיברַא רעד ןופ גנולטימרַאפ יד

 יד ןשיװצ ןתובייחתה ענעבירשעגרעטנוא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז סע ּוװ םיכוסכיס עכלעזַא

 סע ןוא וו"זַאא גָאװצ ַא ףיוא ,טרָאװ ןבעגעג ַא ףיוא זיולב ךיז ןציטש תועיבת יד ןוא םידדצ

 רעד טדנעװעגנָא ייברעד טרעוו ךעלגעמ טייוו יו .רשוי ןוא טייקכעלשטנעמ טרעדָאפעג טרעוו

 ךייז ביטמ לָאז רע דצ ןרעקרַאטש ןפיוא קורד ַא טביאעגסיוא טרעוװ סע .ןידה תרושמ םינפל

 םושב ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ךיז ןעמ טרעטייוורעד ייברעד רעבָא ,ןרעכַאװש םעד ןבעגכָאנ ןוא

 טסקידנלעטשנדירפוצ סָאד .רשוי םעד ןופ ןוא טייקיטכערעג רעד ןופ טשינ לָאמנייק ןפוא

 -סיוא רעכעלטניירפ ַא ןרעוו טכיירגרעד ןעק סע ןעוו ,טגָאזעג ןביוא ןיוש יװ ,זיא ןעמעלַא רַאפ

 .לָאצּפָא ןדעװטעי ןופ יירפ עיסימָאק -תוררוב רעד ןופ ץנעוװרעטניא יד זיא ללכ-ךרדב .ךיילג

 קיליוויירפ ךיז טרעדָאפעגפיוא ,ןינע רעייז ןופ ןקידיילרעד ןכָאנ ,םידדצ יד ןרעוו ןגעווטסעד ןופ

 ןופ ןקעווצ-הקדצ רַאפ טסייה סָאד ,ףליה רעשירַאדילָאס רעד ןופ ןקעווצ יד רַאפ ןרעײטשַאב וצ

 .גנורעדָאפ יד-טָא ןעמוקוצכָאנ קידריװ ּפָא טשינ רענייק ךיז טגָאז ךעלטנייוועג ןוא ,הליהק רעד

 .עיסימָאק רעד ןופ

 -רַאנדײשרַאפ ץנַאג ןענייז ,ןעלדנַאהַאב וצ עיסימָאק רעד סיוא טמוק סע סָאװ םינינע יד

 ררָאג טשינ ךָאד רעבָא ןענעק עכלעוו ,סעירָאגעטַאק סקעז ןיא ןריּפורג ייז ןעק ןעמ רעבָא ,עקיט

 ךענייז ,ןּפורג רעדָא ,סעירָאגעטַאק יד .רערעדנַא רעד ןופ ענייא ןרעו טצענערגעגּפָא גנערטש

 :םיכוסכיס-גנוניוו (ג ;םינינע ערַאילימַאפ (ב ;ןטייהנגעלעגנָא עלעיצרעמָאק (א :עקידנגלָאפ

 ,טגָאזעג יװ .םינינע ענעדיישרַאפ (ו ןוא ןטקילפנָאק-סטעברַא (ה :ןצנערעפיד עכעלטפַאשלעזעג (ד

 וזַא-טָא .רערעדנַא רעד ןופ םינינע עּפורג ןייא ןיא קידנעטשלופ ןצענערגוצּפָא רעווש רעייז סע זיא

 -יד עלעיצנַאניפ טימ ןדנוברַאפ קיטייצכיילג ןייז לָאמטּפָא םינינע ערַאילימַאפ יד ,לשמל ,ןענעק

 -לעזעג יד .ןטפעשעג-תופתוש טימ וליפַא ןוא תושורי טימ ,םיכוסכיס-גנוניֹוו טימ ,ןצנערעפ

 ךיוא ןענעק ייז רעבָא ,רעטקַארַאכ-ןרע ןַא ךעלסילשסיוא ןגָארט ןענעק םיכוסכיס עכעלטפַאש

 'טשימרַאפ ןייז ןענעק ןטקילפנָאק-סטעברַא יד ךיוא .םינינע-טלעג עסיוועג טימ ןדנוברַאפ ןייז

 צעיסימָאק-שזַארטיברַא רעד ןופ טייקיטעט יד זיא רעבירעד .םינינע-טלעג ןוא ערַאילימַאפ טימ

 רשינעטנעקנשטנעמ ,רשיה-לכש ךס ַא רעדילגטימ עריא ןופ טרעדָאפ יז ןוא עטַאקילעד ַא רעייז

 .טקַאט ןוא

 עיסימָאק-תוררוב רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעװו עלעבַאט ַא רימ ןעגנערב רעטייוו ָאד

 :רָאי ןבלַאהטסקעז עטצעל יד םורַא טמענ עכלעוו ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ

 ךלַאטָאט  'דישרַאפ טעברַא 'שלעזעג "גנונױװ  'לימַאּפ 'צרעמָאק  לָאצ עלַאטָאט

 56 ןיא 6 ןיא 02 ןיא לג ךיא (/ 76 ןיא .2ל6 טא | ל0 שא ; .םינינע .יד ןופ רָאי

157 1211 45 35 5 5 2 8 100 

158 113 52 28 8 4 5 3 100 

159 116 55 23 6 4 1 5 100 

100 19 58 17 9 6 4 6 100 

161 10 63 12 5 3 10 6 100 

 100 4 8 3 5 15 65 106 (בלֲאה 2

 רָאי וצ רָאי ןופ עבלעזיד רעקיניױו-רעמ זיא םינינע עטלדנַאהַאב לָאצ ענײמעגלַא יד

 -ַאב טָאה יז לפיוו ליפױזַא טעמכ יז טפערטַאב 1962 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא זיולב ןוא
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 רעבָא ,ענדָאמ לסיבַא סיוא טמוק גנורּפש רעד-טָא .רָאי ץנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא רעִירּפ ןפָארט

 ןפרַאש םעד טימ ןוא עזעּפ רעד ןופ עיצַאזירָאלַאװעד רעד טימ ןרעלקרעד םיא ןעמ ןעק רשפא

 -יישרעד יד-טָא ןופ אצוי-לעוּפ סלַא .1962 ץרעמ ףוס ןופ ןלַאו יד ךָאנ סיזירק ןשימָאנָאקע

 ןופ לכ-םדוק ,םיכוסכיס יד ןופ לָאצ יד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא סע זַא ,ךעלגעמ זיא ןעגנונ

 .עלעבַאט עטכַארבעג יד ןָא עקַאט סע טזייוו סע יו ,עלעיצדעמָאק יד

 רעלעיצרעמָאק רעד וצ טגנַאלַאב קידנעטש טָאה םינינע עטלדנַאהַאב יד ןופ לָאצ עטסערג יד

 ןופ ןסקַאװעגסיױא זיא יז זיב ,ךיז ןרעסערגרַאפ ףייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז ןוא עירָאגעטַאק

 רָאי ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא לטירד-ייווצ טעמכ זיב 1957 רָאי ןיא טפלעה ַא יו רעקינייוו

 1957 ןשיװצ "םינינע ערַאילימַאפ יד ןופ עירָאגעטַאק עטסערג-טייווצ יד זיא ןגעקַאד .2

 דנַאטש ןייא ןיא ךיז ןטלַאה סע .טפלעה ַא ןופ רעמ ףיוא ןרָאװעג טרענימרַאפ 1962 בלַאה ןוא

 וצ רעדָא ןגייטש וצ ץנעדנעט עטלוב ןייק סױרַא טשינ ייז ןזייוו סלַאפנדעי ,רָאי וצ רָאי ןופ

 -נָאק ענעדיישרַאפ ןוא םיכוסכיס עכעלטפַאשלעזעג ,םינינע-סגנוניֹוװ ןופ ןקירבור יד ,ןלַאפ

 -עריטשינ שטָאכ ,עסיוועג ַא סױרַא טזייוו םינינע-סטעברַא ןופ עירָאגעטַאק יד זיולב .ןטקילּפ

 טרענעלקרַאפ ללכ-ךרדב סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ ,ןרעסערגרַאפ וצ ךיז ץנעדנעט ערעלוג

 -סָאנעוב ןיא גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ לייט רעד רעמ לָאמ סעדעי ךעלניײשרַאוי ךיז

 .ןרעדנַא ןַא ייב טעברַא רַאפ טמוקַאב רע סָאװ ןיול ַא ןופ טבעל עכלעוו ,טערייא

 טקיטעטשַאב לכ-םדוק .ןרעפיצ עטריטיצ-ןביוא יד ןופ ןענרעלּפָא סעּפע ךיז טזָאל רשפא

 סָאװ ןעמענרַאפ בושי רעזדנוא ןיא זַא ,םיכוסכיס עלעיצרעמָאק ןופ לָאצ עסיורג וויטַאלער יד

 ,ןסייה ךיוא ןעק סָאד .ןלַאירטסודניא ןוא םירחוס ןופ ןזיירק יד ץַאלּפ ןרעסערג ַא ץלַא רעטייוו

 ןיא ןוא ,ןלַאפ עקידנעטש סָאד .שימָאנָאקע ןקיטסעפרַאפ ןייא ןיא ךיז טלַאה בושי רעזדנוא זַא

 זַא ,רשפא טזייװַאב םיכוסכיס ערַאילימַאפ יד ןופ לָאצ רעד ןופ ,סָאמ רעקידװעעזנָא ץנַאג

 -עוועדנופעגנייא ןוא רעטצעזעג ,רעדילָאס ץלַא רעטייוו סָאװ זדנוא ייב טרעוו ןבעל-עילימַאפ

 ןיימעגלַא ןיא .בושי ןשיטנַארגימע ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד רעמ ץלַא ןרילרַאפ רימ לייוו ,רעט

 -יור ַא זיא בושי רעשיזנכשא רעסערייא-סָאנעוב רעזדנוא זַא ,ןרעװ טּפױהַאב ןעק ןעמונעג

 הליהק רעד ןופ רעדילגטימ טנזיוט קיצפופ ךרעל ןשיװצ ןענייז סע ביוא ,רעכעלדירפ ןוא רעק

 -תוררוב ריא ןיא ןעלדנַאהַאב וצ םיכוסכיס ןופ ןלַאפ 120 ערעסָאװ זיולב רָאי ןכרוד ןַארַאפ

 ,ןצנערעפיד-סטעברַא יד ,ןטקילפנָאק-סגנוניֹוװ יד ,םיכוסכיס ערַאילימַאפ יד ביוא ןוא עיסימָאק

 ןיא ןיילק קידנדניוושרַאפ ױזַא ןענייז ,ןטייקיטיירטש עכעלטפַאשלעזעג יד רעבָא רקיע רעד

 לָאמַא זדנוא טָאה רעכלעוו ,ךעלתקולחמ עשלהק וצ ערה-רצי רעד זַא ,ןטיידַאב סָאד לָאז ,לָאצלָאצ

 -עגסיוא רעדָא ,ןרָאװעג טּפעװעגסױא טעמכ זדנוא ייב זיא ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא טשרעהַאב

 רעד-טָא ףיוא ןוא בושי םעיינ םעד-טָא ןיא ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ,ןרָאװעג טלצרָאוװ

 ?דרע רענַאקירעמַא רעיינ



 ךַאבלוטש .ב

 - ןטייקיטעט עריא ןוא סערייא סָאנעונ ןופ הליחק יד

 טיבענ ןועינילער ןּפױא

 סרעריפ-עדניימעג ןוא םיסנרּפ ,םינבר זַא ,ןעמ טניפעג תוליהק יד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -ילער םענופ גנוריזינַאגרָא רעד טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןעקנָאשעג ןטייצ עלַא ןיא ןבָאה

 .ןבעל ןזעיג

 .סעיצקנופ עזעיגילער טימ זיולב טצענערגַאב טשינ עקַאט ךיז ןבָאה תוליהק עקילָאמַא יד

 עשיּפָארטנַאליפ רַאפ -- סָאמ רערעסערג רעדָא רערענעלק ַא ןיא --- טגרָאזעג ןבָאה תוליהק יד

 ,ןעגנוגנידַאב עלַאקָאל יד טרעדָאפעג סָאד ןבָאה סע יװ טיול -- ,לג"דא ,גנויצרעד רַאפ ,םינינע

 ןתוכרטצה עזעיגילער יד ןענידַאב וצ גרָאז יד ןעוועג זיא ןבַאגפיוא-הליהק יד ןופ שארב רעבָא

 .להק ןופ

 יד ןופ ןירעגלָאפכָאנ יד יװ טנכעררַאפ טרעוו עכלעוו ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד ךיוא

 -עג טשינ ,געוו ןקיזָאד םעד ןופ טגײנעגּפָא טשינ טָאה ,עּפָאריײא-חרזימ ןופ תוליהק עכיירמור
 ווײזַאא ,לארשי-תנידמ רַאפ עציטש ,רוטלוק ,ךוניח ןופ טיבעג ןפיוא עבַאגפיוא עריא סָאװ טקוק
 .ןגיטשעג שּפיה ןענייז

 -ָארּפ עזעיגילער יד טײקמַאזקרעמפיוא ךס ַא ןרָאי עטצעל יד ןיא טקנעש הליהק רעזדנוא
 ,ןזייל וצ ייז ךיז טימַאב ןוא בושי רעזדנוא ןופ ןעמעלב

 זיא סָאד .ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ ייר ַא ןענעכייצרַאפ וצ ןעמ טָאה טיבעג םעד ףיוא ןוא
 -ייטש -סנבעל םענופ ןטייז עוויטיזָאּפ יד ּפָא ןצַאש ,הליהק רעד ןופ סרעוט יד סָאװ ,םעד קנַאד ַא
 .השודקה-הרות רעד ןופ תודוסי יד ףיוא טריזַאב זיא סָאװ רעג

 ייב עימָאנָאטױא, ןייז ןיא טעטּפױהַאב ה"ע ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה רעד ןיוש טָאה

 .ב -- ןזעיגילער) ןקילָאמַא ןקיזָאד םעד ןופ ןרעלעפ יד ןגעוו ןגָאז טשינ לָאז'מ סָאוװ; וַא ,"ןדִיי

 -יטנָאק ןוא טײקצנַאג -- הלעמ עטסיורג ַא טַאהעג ךיז ןיא רעבָא רע טָאה ,רעגייטש-סנבעל (ש

 ."גנוריפ-סנבעל רעד ןיא טעטַיונ

 ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא רעגייטש-סנבעל רעקיזָאד רעד ּוװ טרָאד זַא ,זיא טקַאפ ַא ןוא

 .םיבושי יד ןופ טעטַיוניטנָאק ןוא טײקצנַאג יד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ךיוא זיא

 ןפיוא הליהק רעד ןופ ןעוטפיוא יד רעביא קילברעביא ןַא ןבעג וצ וצ ןטערט רימ רעדייא

 סָאד ןעזעגסיוא טָאה סע יװ קילב ןויטקעּפסָארטער ַא רעִירפ ןבעג רימָאל ,טיבעג ןזעיגילער

 םייב ןוא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םענופ ףוס םייב ה"ד ,קירוצ ןרָאי טימ סערייא-סָאנעוב ?עשידִיי;,

 ןגָאמרַאפ רימ סָאװ סָאד ןצַאשּפָא ןענעק רעסעב רימ ןלעװ ,טרעדנוהרָאי ןטס20 םענופ בייהנָא

 ,גָאט וצ טנייה

 תויה ,םוטנדִיי רעניטנעגרַא םענופ תישארב םעד טוג ןעק סָאװ דַיי ַא ,ןַאמדלָאג דיוד 'ר

 ןיא ןבעגעגסױרַא) "עניטנעגרַא ןופ ןדִיי יד , ךוב ןייז ןיא טגָאז ,דניק סלַא ןעמוקעגנָא ָאד זיא רע
 ;זַא ,(4
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 ֹו 7

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טשינ ָאד ייז ןבָאה ,סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ןדַיי עשיסור יד ןעוו;

: 

 יי טול ים 2 יי" אשי"

 טשינ ךיוא ןבָאה ייז ןוא הווקימ ןייק ןופ רוּפש ןייק ,רשכ-רשב ןופ רכז ןייק ןענופעג
 ,"ןכַאמ וצ ןינמ ַא םיארונ-םימי ּוװ טַאהעג 5

 טָאה סָאװ עדניימעג עסיורג עשידַיי עקיצנייא יד רשפא זיא סערייא-סָאנעוב...
 : ןוא רעטסטלע רעד וליפַא זַא ,זדנוא טגייצ סָאד .לוש עסיורג ענעגייא ןייק טשינ ְּ

 זדנוא ייב זיא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדִיי יד טקינייארַאפ סָאװ דנַאב רעטסקרַאטש

 14 ,ףןדַיי ערעדנַא עלַא ייב יוװ רעכַאװש

 :.ג .ד טגָאז רעטייוו ןוא |

 דִיי ַא ןופ רבק םעד ןדיישרעטנוא טנעקעג טשינ ןעמ טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא... |
 ןוא גנעל ןייז טימ םלצ רעד ןביוהעג ךיז טָאה עדייב ףיוא .רבק ןכעלטסירק ַא ןופ |

 "תמא לש דסח, ,"הטימה יאשונ הרבח; יװ ,ןענייארַאפ עזעיגילער עשידִיי ןייק .טיירב
 טלָאמעד זיא ןטױט ַא ןענייוַאב וצ ץַאלּפ ןרעדנוזַאב ןייק .טריטסיסקע טשינ ןבָאה :
 רענייב עשידִיי רַאפ החונמ-םוקמ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע יװ טקנוּפ ,ןעוועג טשינ |

 ,"סנימלע-תיב עשילױטַאק ףיוא ןעקנָאלבמורַא טזומעג ןבָאה סָאװ

 :דליב סָאד ןצנַאגרעד וצ ףיוא ןוא |

 -טסירק ַא טַארייהעג טָאה סָאװ ,"ָאניבַאר ןַארג, ַא טַאהעג טָאה סערייא-סָאנעוב; :

 ."...רעטסיולק ןיא הנותח רעד וצ רעטכָאט יד טריפעג ןוא יורפ עכעל :

 עסיורג יד ןעמוקעג זיא סע רעדייא ,סערייא-סָאנעוב ?עשידִיי; סָאד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 ןטסינָאלָאק עשידִיי יד ןופ גנורעדנַאװרעביא יד ןוא ןדִיי עשַיעּפָאריײא-חרזימ ןופ עיצַארגימיא

 .טָאטש רעסיורג רעד ןיא '

 םענופ סעגערב יד טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ןדַיי עשיעּפָאריײא-חרזימ רעטנזיוט יד ןשיווצ |
 ךיוא ךיז טָאה ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןוא ןטשרע םעד ןשיוצ ןופ ןרָאי יד ןיא ,ךייט ַאטַאלּפײַאל

 -יפת ןוא תילט םעד ןפרָאװעגּפָארַא טשינ ךיז ןופ טָאה סָאװ טנעצָארּפ רעקידנטיידַאב ַא ןענופעג :
 יד קילייה ןוא רעייט ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו רעגייטש-סנבעל םענעי יירט ןבילבעג ןוא ןיל

 .תורוד עקידרעיירּפ |

 -כיוו ַאזַא ןקיסעלכַאנרַאפ וצ ןדַיי עקיזָאד יד ןעגנווװוצעג טָאה הסנרּפ ןופ ךָאי רערעווש רעד
 ךיז ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע טָאה רעכלעוו ,ךוניח רעזעיגילער רעד זיא סָאד יוװ טיבעג ןקיט
 .ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא

 ייב טרינָאיצקנופ ןבָאה עכלעוו ,"םירדח, עקינייא זיולב ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא ןענייז סע
 ןייק ןעוועג טשינ ןענייז סע .םידמלמ "עקילעפוצ, טימ ןוא ןלוש ןיא ןעגנוגנידַאב עקיסַאּפמוא

 .גָאט וצ טנייה ןגָאמרַאפ רימ סָאװ יד יװ ,תובישי ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,סעלוש

 יי א עו 0

 -נעגרַא ןייק גנורעדנַאװנײא-ןסַאמ רעד טַימ סָאװ ,טקַאפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא ללכב :
 -יהנמ עזעיגילער ,ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד ןיא ןעשעג זיא סָאד יװ ,ןעמוקעג טשינ ןענייז ,עניט

 .טַאהעג טשינ םיגיהנמ עכלעזַא ןבָאה ןדַיי עכעלטלעוו יד ךיוא רעבָא ,רעבילַאק ןסיורג ןופ םיג :

 -וקַאב ןבָאה עכלעוו יד טימ ףמַאק ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןדִיי עמורפ ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא
 ןדַיי עקיבלעז יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידַיי םעניא טנַאהרעבייא יד ןעמ
 ןוא תונומא עטלַא יד ןיא ןביולג םעד ןריולרַאפ ייז ןבָאה ,עניטנעגרַא ןייק ןרירגימיא םייב סָאוװ
 תונומא עטלַא יד זַא ,טגייצרעביא רעטעּפש ךיז ןבָאה ייז .עיינ יד ןיא ןעוועג שאיימ ךיז רעטעּפש
 .טוג ױזַא טשינ --- עיינ יד ןוא טכעלש ױזַא ןעוועג טשינ ןענייז

 יד ןענייז סָאד יװ ,ןגעמרַאפ ךעלטפַאשלעזעג קיזיד ַא ןפַאשעג ןדִיי עמורפ יד ןבָאה ךָאד
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 א ראי, יה



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 סיורג ןיא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ םישרדמ-יתב ןוא תויסנכ-יתב טרעדנוה
 .וו"זַאא ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,סעלוש לָאצ ַא ,תובישי עכעלטע ,סע רייא-סָא:עוב

 ךיז טרירטנעצנָאק סָאװ ,ןבעל עשידִיי עטריזינַאגרָא סָאד גָאט וצ טנייה סיוא רעבָא טעז יו

 ?הליהק רעד םורַא רקיעב

 רעד טיִמ ןבייהנָא םעלַא רַאפ רימָאל

 ,(1958 רַאי) ןייטשרעּפיצ רודגיבא ברה ןיד-תיב בא רעקיטלָאמעד רעד טדער סע .םייחל רוּפיכ םוי ברע

 טַאניבַאר םענופ טייקיטעט

 יוצ יד ןופ טעברַא יד זיא סע רעוװש ןוא טריצילּפמָאק יו ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ןעק'מ
 -יורג ַאזַא ןענידַאב ןפרַאד סָאװ ,גרעבסקילג לאומש ברה ןוא ײקניפ בקעי 'ר ישארה ברה :םינבר
 ןרעוו ךעלגעט-גָאט .י"כ רעדילגטימ 50.000 יד ייב םורַא טמענ עכלעוו ,ערעזדנוא יו הליהק עס
 ןוא תולאש יילרעלכ ,ןיטיג ,תונותח ןופ ןגַארפ ,ןטײהנגעלעגנָא-ןעילימַאפ עקילָאצמוא טלדנַאהַאב

 .םינברה-דעוו ַא ןופ סעבַאגפיוא עשיפיצעּפס יד טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ םינינע ללכב

 טשינ רָאג טרעו סע יאמלה ,תומוערת טַאהעג ןדִיי עמורפ ןבָאה ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא

 -עג ןענייז סע .טיבעג ןזעיגילער ןפיוא טשרעהעג טָאה סע סָאװ סָאַאכ םעד ןקיטײזַאב וצ ןָאטעג

 טלָאװעג טָאה סָאװ רענייא רעדעי -- ,"לוטיו אובי 'ד תא לוטיל הצורה לכ; ןעוו .ןטייצ ןעוו
 -רשב, דליש ַא עקטַאי ןייז ףיוא ןעגנעהסורַא טלָאװעג טָאה סע רעו ןוא ןטכָאשעג טָאה ,ןטכעש

 .סערייא סָאנעוב ןיא ישארה בר ןעװעג ךָאנ זיא קניפ ברה תצב ןרָאװעג ןבירשעג זיא טעברַא יד *
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 זיא סע .ןיז םעד ןיא החגשה ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .טרעטשעגמוא ןָאטעג רע טָאה ,"רשכ

 .לטיּפַאק ןכעלונייהמוא ןקיזָאד םעד וצ ףוס ַא ןעמוקעג טציא רעבַא

 עטשרע ענייז ןופ ענייא זיא ,ישארה-בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא קניפ ברה יװ ךיילג

 עבַאגפיוא עקיזָאד יד .טיבעג ןזעיגילער ןפיוא גנונעדרָא ןריפנייא ןיא ןענַאטשַאב ןבַאגפיוא:

 -נָא ןעמ ןעק ,טערקנָאק .ןײטשרעּפיצ רודגיבא ברה ןריפכרוד ןביױהעגנָא ןיוש ךעלטנגייא טָאה

 ,טַאניבַאר םענופ החגשה רעד ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ןבָאה סעקטַאי לָאצ עקידנטיידַאב ַא זַא ןזייוו

 םעד ףיוא זַא טייקרעכיז רעטסלופ רעד טימ שיילפ רשכ לקיטש ַא ןסע דַיי ַא ןעק גָאט וצ טנייה

 יד םורַא ךיוא טמענ החגשה יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .ששח םוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא שיילפ

 ןרעוװ עכלעוו ,םיחיגשמ 10 עגרַאק טקיטפעשַאב ןענייז טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .רעזייה-טכעש

 .הליהק רעד ךרוד ןטלַאהעגסיוא:

 2 ללא

 .הובג הבישי רעד ןופ גנונעפערעד יד

 ,שיילפ רשכ ןסע סָאװ ןדִיי יד רַאפ החגשה עקיזָאד יד זיא סע קיטיינ יו ןפיירגַאב וצ ידכ

 -געט טפיוקרַאפ ןרעוו סערייא-סָאנעוב סיורג ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא זַא ,ןזייװּוצנָא יאדכ זיא:

 .תופוע ץוח ַא שיילפ רשכ ָאליק 20.000 ךעל

 לָאצ יד, זַא ,טגָאזעג זדנוא רע טָאה ,ישארה-בר ןטימ טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ סעומש ַא ןיא
 ףיוא החגשה יד? זַא ןוא "רָאפ ךיז טלעטש'מ יװ רעסערג זיא שיילפ רשכ ןכיורבעג סָאװ ןדַיי
 ןריזינַאגרָא וצ תורשכ ןָא ךיז טבייה ,תאז לכב ,סעבַאגפיוא עטכייל יד ןופ טשינ זיא תורשכ
 ."ןדניוושרַאפ טעװ סָאַאכ רעד ןוא שיטַאמעטסיס

 רעקיזָאד רעד ןיא טציטשעגרעטנוא טרעוו טַאניבַאר רעד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע

 -יא עקיטכיוו ייר ַא טגיילעגרָאפ טָאה רעכלעוו ,הליהק רעד ןופ תדה ינינעל דעװ ןכרוד טעברַא

 .סעוויטַאיצינ
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 רַאפ רעטסיגער ַא טריפעגנייא קירוצ רָאי ַא רעכעה טימ ןעמ טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא
 ?רעטסיגער רעקיזָאד רעד טײטשַאב סָאװ ןיא .ןישודיקו-הּפוח

 סע רעװ .ןייז ןישודיק-רדסמ ןופ טיבעג ןפיוא סָאַאכ ַא טשרעהעג ךיוא טָאה סנטצעל זיב

 -ינבר ַא ןופ לָארטנָאק ןקירעהעג םעד ןָא סעינָאמערעצ-הּפוח טריפעגכרוד טָאה טלָאװעג טָאה

 'טימ ןדַיי ןעוועג ןישודיק-רדסמ טָאה'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג םורַא ױזַא ןענייז סע .ץנַאטסניא רעש

 .ןיד-יּפ-לע טביולרעד טשינ זיא סָאװ ,השורג ַא טימ ןהכ ַא רעדָא ,ןדיי-טשינ

 יד תוירחַא טימ סיוא ןריפ םינזח לייוו ,ןעשעג לָאז סעכלעזַא זַא רעווש זיא גָאט וצ טנייה

 "סע רעװ ,רעביא ךיז ןעמ טגייצ ןישודיקו-הפוח טיג'מ רעדייא ןוא טַאניבַאר םענופ ןוויטקעריד
 ,הלכ-ןתח ןופ ןרעטלע יד ןענייז

 .הבישי רעד ןופ םידימלת ןוא םינבר

 -גייא שיטַאמָאטױא ןרעװ ךעלרָאּפ עיינ יד סָאװ ,הלעמ יד רעטסיגער רעד טָאה הזל ץוח

 ןפוא ןשיטקַארּפ ַא ףיוא םורַא ױזַא קידנריזילַאער ,הליהק רעד ןופ רעדילגטימ סלַא טרעדילגעג

 רעזדנוא וצ תוחּפשמ עגנוי יד ןייז ברקמ וצ םינקסע-הליהק יד ןופ שטנּוװ ןקירָאי-גנַאל םעד

 .ךעלרָאּפ 2000 יד ייב ןרָאװעג טרירטסיגעררַאפ םורַא ױזַא ןיוש ןענייז סע .עדניימעג

 -פיוא ןרעוװ ךעלרָאּפ עטרירטסיגעררַאפ-יינ יד זַא ,גהנימ ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סע

 רעד ןופ רעריפנָא ןוא קניפ ברה רעכלעוו ייב ,הליהק רעד ןיא עינָאמערעצ ַא ייב ןעמונעג

 ייב רעביא ייז טיג'מ ןוא ןבעל ןעילימַאפ ןשידַיי םענופ תוהמ םעד ףיוא ייז ןרעלק עדניימעג

 ,םיגהינמ ןוא םיניד עשידִיי ןגעוו ךוב ַא ,קנעדנָא סלַא ,טייהנגעלעג רעד

 -ייז סע ןכלעוו ןיא ,ןלוש ןופ טַאר ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעגנולעג ךיוא טַאניבַאר םעד ויא סע

 -ךיז ןבָאה ןלוש יד ןופ רעטערטרַאפ יד .טָאטש רעד ןופ תויסנכ-יתב עלַא טעמכ ןטָארטרַאפ ןענ
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 -וק לָאז סע ןזָאלרעד טשינ ידכ ןטעטירָאטױא עזעיגילער יד טימ ןטעברַאוצטימ טעטכילפרַאפ

 ןלוש יד ןצונסיוא טגעלפ'מ זַא טנַאקַאב זיא סע לייוו ,ןלוש ערעייז ןיא שדוקה-לוליח ַא וצ ןעמ

 ,לג"דא ,תודועס ענהפירט ,רעלעב ןענעדרָאוצנייא ןלַאז יו

 -ךָאפ ןופ טַאניבַאר ךרוד ןגרָאזַאב סָאד זיא ןדִיי עמורפ רַאפ טייקיטכיוו רערעדנוזַאב ןופ

 -תומימת ןריפרַאפ ןלָאז םירחוס עכעלרעמוא זַא ןזָאלרעד טשינ ןוא ןטקודָארּפ עקידחסּפ ענעדייש

 ."חסּפל רשכ; יװ סױרַא טלעטש'מ סָאװ ץמח טימ ןדַיי עקיד

 טייקילעפגרָאז רערעדנוזַאב ַא טימ טָאה טַאניבַאר רעד זַא ,ןרעװ טנָאמרעד לָאז סולש םוצ

 -ָאמ ַא ןעיוב ןגעװו טקעיָארּפ םעד ןריפוצכרוד החּפשימה-תרהט רַאפ טעטימָאק םעד ןפלָאהעג

 -עגפיוא טעװ הליבטה-תיב רעד ּוװ ץַאלּפ ַא טפיוקעג ןיוש טָאה טעטימָאק רעד .הווקימ ענרעד

 .ןרעו טלעטש

 רוּפיכ םוי ברצ ןעמוקעגרָאפ זיא הרכזא יד .תונברק-יצַאנ יד ןופ הרכזא ןַא תעב טדער רעלגירטש יכדרמ

 .םישודק יד ןופ להוא םייב ַאדַאלבַאט םלוע-תיב ןפיוא (1962 רָאי)

 -תונשקע רעד טימ ,סערָאלפ ןיא ןרָאװעג טקידנערַאפ יװ טעמכ ןיוש זיא הווקימ עטייווצ ַא

 ַא ,א"טילש ןייטשקע ברה טייטש סע עכלעוו ןופ ץיּפש ןיא ,ןדִיי עלעפייה ַא ןופ טעברַא רעקיד

 .קרעו םעד רַאפ שפנ-תוריסמ ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,"םידרח להקפ ןופ גיהנמ רעקיטסייג

 ןזעוו-לוש עזעיגילער סָאד ןוא רַאנימעס-םינבר רעד

 -נוכיירגרעד עטסוויטיזָאּפ ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא זַא ,ןגָאז טנעקעג לפייווצ ןָא טלָאװ'מ
 םורַא ןרָאי עקינייא ןיא ןעז טשרע טעוו'מ עכלעוו ןופ ןטכורפ יד --- טיבעג ןזעיגילער ןפיוא ןעג
 ,םינברל שרדמ תיב-ההובג הבישי רעד ןופ גנודנירג יד זיא --

 לגנַאמ רעקיטציא רעד טלָאװ ,דסומ ַאזַא ןפַאשעג ןבָאה ןעוועג קירוצ ןרָאי טימ טלָאװ'מ ןעוו
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 רַאנימעס-םינבר רעד יוװ טייצ רָאי ַא רעכעה ןיוש .רכינ ױזַא ןעוועג טשינ תוחוכ עקיטסייג ןיא

 .ןגיטשעג זיא םידימלת לָאצ יד ןוא טריטסיסקע

 -ַארייהרַאפ ןוא םירוחב ייז ןשיװצ ,ענעריובעג רעניטנעגרַא ,טיילעגנוי גנילדנעצ עכעלטע

 גנודליב רעשימעדַאקַא טימ טיילעגנוי ,דנַאלסיױא ןופ תובישי ןיא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו עט

 ןוא ארמג ןענרעל ןוא טנוװָא ןדעי ףיונוצ ךיז ןעמוק ,תועידי עשידִיי עקידנטיײידַאב טימ ןוא

 ןיא ןסעומש עשידָאירעּפ ייז טימ טריפ קניפ ברה .תובושתו-תולאש ןיא ךיז ןפיטרַאפ ,םיקסופ

 .הכלה ןיא םירועש ייז טיג ןוא הרות-ירבד

 סע .תירבע ,ך"נת ,םישרפמ טימ עובשה תשרּפ ךיוא ןעמ טנרעל תותיכ עקירעדינ יד ןיא

 .עּפורג ערעסערג ַא קיסיילפ ןענרעל סע ןכלעוו ןיא ,הטיחש ןופ סרוק ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 .ןריציטקַארּפ יז ןופ עקינייא

 .ַאדַאלבַאט ףיוא טקַא-הרכזא ןַא תעב

 ַא יז טרידיסבוס זיולב טשינ זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד הליהק רעד ןופ הבשל

 -יכש יד ןלָאצסױא סָאד יו ,הבישי רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ תואצוה יד ןופ לייט ןשּפיה

 חוכב ןענייז ייז עכלעוו טימ ,םידימלת יד רַאפ סעידנעּפיטס ךיוא טיג'מ רָאנ ,םייבר יד ןופ תור

 ,הרותה-דומיל םוצ ןענעמדיוו וצ ךיז יירפ ןוא הסנרּפ-לוע םענופ זייוולייט ןעיירפַאב וצ ךיז

 -יל יד .ןענרעל ןופ רעגייטש ןשהבישי ןפיוא ּפָארט םעד טלעטשעג קניפ ברה טָאה ללכב

 הרוי, טנרעל עכלעוו ,התיכ ערעטלע יד .ָאװינ ןכיוה ַא רעייז ףיוא םורַא ױזַא ןעייטש םידומ

 ןטערט םורַא ױזַא ןוא ןקניפ ברה רַאפ סענעמַאזקע ךעלטנכָאװ ּפָא טיג ,ז"ט ןוא ך"ש טימ "העד

 עשינבר ןעמענוצרעביא ךיז ןטיירג ןוא הכלה ןופ טלעוװ רעד ןיא טירט ערעכיז טימ ןיײרַא ייז

 .סעיצקנופ

 ןיא סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,הרות-םוקמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו סערייא-סָאנעוב זַא
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 ןופ הרדס יד ,תוינשמ ,בקעי-ןיע ןכָאװ רעד ןיא ןוא תבש טנרעלעג טרעװ ןלוש רעגנילדנעצ

 ךיז ןפיטרַאפ ןוא םירפס ענעפָא ייב ןציז ןדִַיי סעּפורג .וו"זַאא ,ארמג ,ךורע-ןחלש .ךָאװ רעד

 .שדוק-ידומיל ןיא

 ןוא תובישי ןיא ןענרעל םידימלת 1.000 רעכעה זַא ,ןענָאטַאב וצ טנַאסערעטניא זיא סע

 3 ןַארַאפ ןענייז ההובג-הבישי רעטנָאמרעד רעד ןופ ץוח ַא .טָאטש רעד ןופ סעלוש עזעיגילער

 -ײטּפָא-הרות יד .ןייטשקע ברה ןופ הבישי יד ןוא ,"יבצ-תרטע, ,"םייח-ץפח, :תובישי ערעדנַא

 יד טימ ,"תודהיה ידומלל ןוכמ, ןטימ טקַאטנַאק ןגנע ןיא טייטש ץנעגַא רעשידַיי רעד ייב גנול

 תדוגַא; סעלוש עשידרפס יד טימ ,עפיַאטנַאס ןופ עלוש-"הנביא רעד טימ ,סעלוש-קוק ברה

 יד ןוא "?הרותה לכיה; רעד טרָא קיטכיוו ַא ןעמענרַאפ ייז ץוח ַא ןוא ,"הרותה רוא, ןוא "םידוד

 .סעלוש-"שיא ןוזח;

 .קניפ .י רייד ישארה ברה טדער סע .יילמרכ, ןַארָאטסער ןרשכ םעד ןענעפערעד םייב

 ןגעמרַאפ ןשירעיצרעד םעד ןגעוו דליב ַא ןפַאש ךיז ןעמ ןעק ןטלַאטשנַא-הרות יד טָא טימ
 ןדַיי עיירט-הרות הנחמ רעד ןופ

 יד .סעדייבעג עסיורג סעלוש ערעייז רַאפ ןעיוב וצ ןזיוװַאב טשינ ןבָאה ןדַיי עמורפ ,תמא

 -הי ןיא תועידי עכעלטנירג ייז ןיא ןעמוקַאב רעדניק יד .הלעמ רעדנַא ןַא ןבָאה סעלוש עקיזָאד

 רעד טצנַאלפעגניירַא ייז ןיא טרעװ סע -- רקיע רעד ןוא םיניד ,תוכרב ,תוליפת ןענרעל ,תוד

 ַא ןייז יו רערעווש ןיוש זיא סָאװ ןוא .תונברק ףיוא טיירג ןייז ףרַאד דַיי ַא זַא ,ןײזטסּוװַאב

 זיולב טשינ זַא ,הלעמ עטייווצ ַא ךָאנ טָאה ךוניח רעזעיגילער רעד ?רעדנעל יד ןיא דַיי רעמורפ

 ,תורשכ ,בוט-םוי ,תבש .טייקשידִיי ?ןריציטקַארּפ, ייז רָאנ ,טייקשידִיי "ןגעוו, רעדניק ןענרעל

 טָאה הלעמ עטירד ַא ןוא ,טעטילַאער ַא טרעיינ ,ןפירגַאב עטקַארטסבַא ןייק ייז רַאפ טשינ ןענייז

 = עאב



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא םיא טנרעל'מ סָאװ םעד ןשיװצ תוריתס ןייק טשינ טעז דניק סָאד סָאװ ,ךוניח רעקיזָאד רעד
 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב טעז רע סַאװ סָאד ןוא עלוש רעד

 סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עזעיגילער יד

 סָאװ טנגוי יד זיא סָאד .טנגוי עזעיגילער יד רָאפ ךיז טימ טלעטש לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 סיוא רעטייוו טדימש ןוא ןרעטלע עריא ןופ רעגייטש-סנבעל ןזעיגילער םעד יירטעג ןבילבעג זיא

 ,הרוסמו הרות ןופ טייק ענעדלָאג יד

 םיצוביק יד ןיא ךיוא טניפעג'מ עכלעוו ,טיילעגנוי ענעריובעג רעניטנעגרַא ןענייז סָאד

 ןוא לארשי ןופ תובישי יד ןיא ןענרעל סָאװ ,ל"הצ ןיא ןעניד סָאװ ,הנידמ רעשידִיי רעד ןופ

 .בושי ןגיה םעד דובכ ןפַאשרַאפ ןוא טעטיסרעווינוא-"ןליא רב; ןיא ,עקירעמַא-ןופצ

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עזעיגילער עטשרע יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןענָאטַאב וצ יאדכ זיא סע

 עניטנעגרַא ןיא ןעוועג זיא סע רעדייא ,קירוצ רָאי 21 טימ ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "הנביפ

 ןפַאשעג ןענייז ,הדוגַא ילעוּפ ,הדוגַא ,יחרזימ יד .עיצַאזינַאגרָא עזעיגילער זיא טשינ עכלעוו

 ןױש טָאה עיצַאזינַאגרָא-"הנביא עשַיײטרַאּפמוא טלָאמעד יד ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ ןרָאװעג

 -עג ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי עזעיגילער עקיניזטסּוװַאב ןופ ןערדַאק ןעיצרעד וצ ןזיװַאב טַאהעג

 רעטדמערפענּפָא-שידַיי ןופ רעד ןשיווצ קנַאדעג-הרות םעד ןטײרּפשרַאפ וצ טייצ רעייז טעמדיוו

 ,טנגוי רעטרילימיסַא-בלַאה ןוא

 רעשידִיי רעד ןשיווצ ךיז טקרעמ ,קירוצ רָאי 20 טימ ךיילגרַאפ ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב

 ןוא הרות ןענרעל רַאפ ,םינינע עשידַיי רַאפ סערעטניא רערעסערג ַא סערייא-סָאנעוב ןופ טנגוי

 לגנַאמ רעקרַאטש ַא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ

 ךנחמ ןלָאז סָאװ ,םינבר עגנוי ןוא םיכירדמ ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז סע .תוחוכ עשירעריפנָא ןיִא

 ,טיילעגנוי עקיזָאד יד ןייז

 -עג לָאמ ליפ טָאה יז זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא ףרַאד הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ חבשל

 טָאה הליהק יד .ףליה ךָאנ טנגוי רעזעיגילער רעד ןופ ןעגנודנעוו יד ףיוא וויטיזָאּפ טרעפטנע

 -ביב ןעקנָאשעג ,ןעגנומענרעטנוא-טנגוי רַאפ טרעייטשעגייב ךיז ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב

 ,וו"זַאא ,ןקעטָאיל

 ןריפסיוא ענײמעגלַא

 עקיטכיוו ַא טריפעג טרעוו הליהק רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא זַא ,ןעז וצ זיא םעלַא םעד ןופ

 ןיא טייג סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד .עדניימעג רעד ןופ רָאטקעס ןזעיגילער ןרַאפ טעברַא

 .תוליהק עשיעּפָארײא עסיורג יד ןופ טירט-סופ יד ןיא ןיז םעד

 סערעטניא רערעסערג ַא ןזיירק עזעיגילער-טשינ יד ןיא ךיז טקרעמ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רַאפ רָאטקַאפ ןקיטכיוו ַא תד ןיא ןעעז ןדִיי עזעיגילער-טשינ יד .ןעמעלבָארּפ עזעיגילער רַאפ

 ,קלָאפ סלַא םויק רעזדנוא

 ךרוד טכַאמ ,טנגוי עשידִיי יד הכותבו ,ןײמעגלַא ןיא טנגוי יד ןעוו טייצ ַא ןיא ןבעל רימ

 טלעוו יד זַא ,המחלימ ַא ןכערבסיוא לָאז טונימ עדַאיל ַא ןיא זַא רַאפעג יד .סיזירק ןקיטסיײיג ַא

 -עלַא רעביא "דרעװש-סעלקָאמַאד, ַא יו טגנעה ,רעוועג שימָאטַא ךרוד ןרעוו טעטכינרַאפ לָאז

 .החגשה רעד טימ ןטפעהַאב וצ ךיז ןעמ טכוז סיזירק ןקיטסייג ןופ ןטייצ עכלעזַא ןיא .ּפעק סנעמ

 טָאה רוד רערעטלע רעד סָאװ גנורַאפרעד רערעטיב רעד ןופ טנרעלעג טָאה טנגוי רעזדנוא

 -ייז ,טִייקשידַיי ןופ טייוו ץנַאג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עכעלטנגוי זַא ,ןעז וצ זיא'ס .טכַאמעגכרוד

 ןופ הנחמ רעצנַאג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טיילעגנוי עמורפ ןופ העּפשה רעד קנַאד ַא ןענ

 םורַא ךיז ןריּפורג עכלעוו ,סהבושת-ילעב ןופ גנוגעװַאב יד ןעניימ רימ --- ,"'ד רבדל םידרחפ

 יד .טנַאקַאב סָאװ-קינייװ זיא ,םיזנכשַא ,זדנוא עכלעוו ןגעוו ןוא ,"לארשי הבוש, ןייארַאפ םעד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 ףיוא טָאה רעכלעוו ,דָיי ןשיזנכשַא םענעריובעג ןגיה ַא ןופ טריפעגנָא טרעוו גנוגעוװַאב עקיזָאד

 ,תורשכ רַאפ ,טײקשידַיי רַאפ שפנ-רסומ ךיז ןענייז עכעלטנגוי יד .העּפשה עקידלַאװעג ַא ייז

 ןופ עקינייא .דוי-לש-וצוק ַא ףיוא ןייז וצ רבוע טשינ ךיז ןטיה ייז זַא ,טייוו ױזַא ףיוא .וו"זַאא

 ךיז ןלייצ ייז ןוא ןקורַאּפ ןגָארט ןעיורפ ערעייז .תואיּפ ןוא דרעב ןסקַאװ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז

 .רעטרעדנוה יד ןיא

 ףרַאד'מ סָאװ ןרעק ןטנוזעג ַא טָאה םוטנדַיי רעניטנעגרַא סָאד זַא ,קפס רעסיוא זיא סע

 בושי רעניטנעגרַא רעד ןוא ,םינזח ,םילהומ ,םיטחוש ענעגייא סױרַא ןענייז ןענַאד ןופ .ןגעלפ

 .ןבעל עשידִיי סָאד ןטלַאהפיוא ןלעװ עכלעוו ,םינבר ענעגייא ןבָאה בורקב טעוו

 עלַא טציטש עכלעוו ,הליהק יד ןוא ,טעברַא ןופ דלעפ סיורג ַא ןַארַאפ זיא טיבעג םעד ףיוא

 .ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ סע טָאה ,טכַארבעגרָאפ ריא ןרעו סָאװ סעוװיטַאיציניא

 -ווָאמילק דיוד טגָאזעג זדנוא טָאה --- תודהיה קוזיח רַאפ ןטעברַא ןלעוו ןדַיי עמורפ ןלָאז,

 םוש ןייק ןייז טשינ הליהק רעד דצמ טעװ -- תדה ינינעל דע םענופ רַאטערקעס-לַארענעג .יקס

 יד ןריסנַאניפ וצ סעזעּפ ןָאילימ 2 טמיטשַאב הליהק יד טָאה טעשזדוב ןטצעל ריא ןיא ."העינמ

 .תדה ינינעל דעװ םענופ ןוא טַאניבַאר םענופ ןטעברַא ענעדיישרַאפ

 -יניא עדעי ,טנַאה רעד וצ טָאה יז סָאװ ץלַא טימ ןוא טלעג טימ טציטשרעטנוא הליהק יד

 ןיא טָאה סָאװ ,ןבעל עזעיגילער סָאד ןרעסעברַאפ ןוא ןרענעשרַאפ וצ טקעװצַאב סָאװ וויטַאיצ

 -רַאפ וצ --- טרילומרָאפ ךעלפערט סע טָאה ווָאנבוד ןועמש יוװ -- הלעמ עסיורג יד טַאהעג ךיז

 ,גנוריפ-סנבעל רעזדנוא ןיא ךשמה םעד ןוא טיײקצנַאג יד ןטיה



 רעד יינ גנושרַאפ רעלַאיצַאס רַאפ טוטיטסניא רעד

 סערייא סָאנעונ ןופ הליחק

 סָאנעוב רעד ייב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא רעד

 -נעגרַא ןופ עמַארָאנַאּפ עקיטציא יד ןרעלקוצפיוא ןוא ןרידוטש וצ טקעװצַאב ,הליהק רעסערייא

 ןוא ןטנעדעצעטנַא עשירָאטסיה ענייז רעביא זילַאנַא ןַא ןופ עזַאב רעד ףיוא ,םוטנדִיי רעניט

 יו ןעניד לָאז סָאװ דליב ַא ןעמוקַאב וצ ידכ ןרעוװ ןָאטעג טעוװ סָאד .ןשינעטלעהרַאפ עקיטציא

 ,ןבעל-הליהק ןקידרעטייו םעד רַאפ עיצַאטנעירָא ןַא

 -ָאמ רעד ןופ עמרָאנ רעד ייב ןטלַאה ןזומ סיוועג ךיז טעוװ טוטיטסניא ןופ טייקיטעט יד

 "טרַאדנַאטש, ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןקיטיינ םעד ןגלָאפכָאנ טעװ ןוא קינכעט-טּפַאשנסיוװ רענרעד

 ,ןטעברַא ןימ ןקיזָאד ןרַאפ

 ןעגנוגנידַאברָאּפ יד

 -ער ןשיטקַארּפ םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש טפַאשרעּפרעק רעקיזָאד רעד ןופ גנופַאש יד

 םיחטש יד ףיוא ,עטנרעלעג ןוא רעשרָאפ עשידִיי ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ןופ טַאטלוז

 ןיא סערייא-סָאנעוב ןיא ןעמוקעגדנַאטשוצ זיא סָאװ ,ןטפַאשנסיוװ עלַאיצָאס ןוא עטכישעג ןופ

 םעד ןופ עטשרע יד זיא עכלעוו ,ץנערעפנָאק עקיזָאד יד טריזינַאגרָא ןבָאה סע .1961 רעבָאטקָא

 -עה םייב וננמז תודהיל ןוכמ רעד ,עקירעמַאנײטַאל ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ןימ

 קעווצ רעד .הליהק רעסערייא סָאנעוב רעד טימ תופתושב ,םילשורי ןופ טעטיזרעווינוא ןשַיערב

 ןוא ,עניטנעגרַא ןיא ןדִיי יד ןופ ןעמרָאפ-סנבעל עקיטציא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןעוועג זיא

 ,ןויטקעּפסרעּפ עקיטפנוקוצ ןוא עגַאל עלענָאיצוטיטסניא ,גנורּפשרוא רעייז וצ ןגָאלשרעד ךיז

 ןבָאה סע .סערעטניא ןשימָאנָאקע ןוא ןלַאיצָאס ,ןלערוטלוק ןופ ןטקעּפסַא ענעדישרַאפ יד ןיא

 -ָארּפ רעד ,ערעדנַא ןשיװצ ,ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןופ ןעגנוטַארַאב יד ןיא ןעמונעגלייטנָא

 -ָארּפ ,שא לואש ר"ד רעד ,םילשורי ןופ וננמז תודהיל ןוכמ ןופ רָאטקעריד ,סיווייד השמ רָאסעפ

 רעשידַיי רענעעזעגנָא ןַא ,ןַאמרעש לאלצב 'ה רעד ןוא טעטיזרעווינוא ןשִיערבעה ןוכ רָאסעּפ

 עקינייא ןגעוו ןטעברַא עייר ַא ןרָאװעג טכַארטַאב טרָאד ןענעז סע ןוא ,קרָאיוינ ןופ גָאלָאיצָאס

 -ילער יד יוװ עכלעזַא ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי םעד ןופ ןטקעּפסַא עלַאטנעמַאדנופ יד ןופ

 "יזרעווינוא -שידִַיי יד ,ןטסינָאלָאק רוד ןטירד םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ יד ,עיצידַארט עזעיג

 ןוא קיטסיטַאטס רעניטנעגרַא-שידִיי רעד טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ןעמעלבָארּפ ,טנגוי ערַאט

 "וצ םורַא ױזַא זיא סע .וו"זַאא ןלעווק-סגנושרָאפ ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ ןעמרָאפ ,עיפַארגָאמעד

 טעװ רעכלעוו ,גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא ןרַאפ הביבס עקיטיינ יד ןרָאװעג טיירגעג

 .םיחטש עשהבורק יירד ףיוא עבַאגפיוא ןייז ןעלקיווסיוא ןפרַאד

 .גנושרָאפ עלענָאיצוטיטסניא ןוא עשירָאטסיה (א

 .קינכעט רעשיטסיטַאטס ַא טימ גנושרָאפ עלַאיצָאס (ב

 .גנושרָאפ עשימָאנָאקע (ג
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןליצ עקידלַאב יד

 :עקידנגלָאפ ןענעז טוטיטסניא ןופ ןליצ עקידלַאב יד

 -עטניא ןלַאיצָאס ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןופ גנולעטשנייא עשיטסיטַאטס יד ןעלקיװטנַא (א

 -ציא יד טימ גנודניברַאפ ןיא עיצַאטערּפרעטניא רעייז ןוא ,רעטציא זיב ,הליהק רעד ןיא סער

 ,ןטַאד עקיט

 ןופ ןקעווצ יד וצ הליהק רעד ןופ טעברַאטימ רעוויטַארטסינימדַא רעד ןופ גנוסַאּפוצ יד (ב

 ,גנולעטשנייא רעשיטסיטַאטס

 רעד יוװ ,הליהק רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק ןוא ןעמזינַאגרָא-טּפיױה יד טימ ןטעברַאטימ (ג

 ןעמעטסיס עקיטציא יד ןסַאּפוצ ןוא ןריטנעירָארעביא ןרַאפ ,וו"זַאא תוליהקה דעװ ,ךוניחה דעוװ

 .גנולעטשנייא רעשיטסיטַאטס ןופ קעווצ-סגנושרָאפ ןרַאּפ

 יד םורַא טמענ סע סָאװ ,ןרָאטקעס ענעדישרַאפ ןופ גנולעטש רעד רעביא םוידוטש (ד

 ,דנַאל ןיא ןבעל ןשידַיי ןופ ןטקעּפסַא עכעלטנזעוו יד וצ גנורעקלעפַאב רעניטנעגרַא-שידַיי

 -ָאװע ,גנורּפשרוא ןגעוו ןלעװק עלַאטנעמוקָאד יד ןופ גנוכוזרעטנוא ןוא גנוריזילַאקָאל (ה

 .םוטנדַיי רעניטנעגרַא םעד ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא ןוא עיצול

 ןופ טייהנגעלעג רעד ייב ,סעיצַאקילבוּפ ןופ עירעס ענעביױהעגנָא יד ןריטעלּפמָאק (

 .רעבָאטקָא ןופ ץנערעפנָאק רעד

 .טוטיטסניא םייב קעטָאילביב רעטריזילַאיצעּפס ַא ןופ גנופַאש יד (ז

 רעניטנעגרַא:שידַיי ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןופ ?סמליפָארקימ, רעדָא סעיּפָאק ןעמוקַאב (ח .

 ,דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןרעניא ןופ ןוויכרַא יד ןיא אצמנב ןענעז סָאװ ,סערעטניא

 יד :גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטַאד עשימָאנָאקע-שיטסיטַאטס יד ןופ עיצַאליּפמָאק (ט

 -רַא ,ןרָאטקעס ןוא ןטעטיוויטקַא טיול טכיוועגרעביא רעד ,ןטפַאשלעזעג-סלדנַאה ןופ גנופַאש

 .ו"זַאא רוטקורטס עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ,ןּפורג ןלַאנָאיסעּפָארּפ ,ןטעטיוויטקַא-רעטעב

 ןטעברַא עטריזילַאער יד
 ;ןטעברַא עקידנגלָאפ טריזילַאער טציא זיב טָאה טוטיטסניא רעד
 סָאװ ,ןעלטעצ-רעטסיגער יד ןופ דוסי ןפיוא תונותח ןגעוו םוידוטש ןשיטסיטַאטס ַא (א

 .ךוברָאי ןקיבלעז ןיא טקורדעג טרעוװ עידוטש עקיזָאד יד .הליהק רעד ןיא ךיז ןעניפעג
 ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ רעטסיגער-הנותח ןופ םעטסיס םענופ עיצַאזינַאגרָאער (ב
 -לצפַאב רעשידִיי רעד ןופ זנעצ םעד רעביא גנולדנַאהַאב ןוא זילַאנַא ןשיטסיטַאטס ַא (ג

 .הליהק רעקיטרָא רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ןַאמוקוט ןיא גנורעק
 -עגלַא ןַא רַאפ ווּורּפ ןשיזַאב ַא יװ ,סעמליק ןיא זנעצ-רעטסומ ַא ןופ גנוריפכרוד יד (ד

 -סָאנעוב סיורג ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד רעביא זנעצ םעניימ
 .סערייא

 גנַאנ ןיא טעברַא יד

 עקידנגלָאפ גנוריזילַאער רעייז ןופ געוו ןטימ ןפיוא ךיז ןעניפעג טייז רעטייווצ רעד ןופ

 :ןטעברַא

 עטצעל יד ןופ עיצַארטסיגער רעד ןופ דוסי ןפיוא טייקכעלברעטש רעד רעביא עידוטש (א

 .רָאי יירד

 .ךעלרָאּפ עטַאהעג-הנותח טשרָאקָא יד ןופ םוטנדַיי םוצ גנולעטש רעד ןגעוו עידוטש ַא (ב

 -ןָאק ןכעלטפַאשנסיװ ןוא קיטסיטַאטס ןופ םעטסיס ןטנענַאמרעּפ ַא גנַאג ןיא ןזָאל סָאד (ג

 לַאנָאסרעּפ-רערעל םעד םורַא טמענ סָאװ ,גנודליב רעשידַיי רעד ןופ דמעמ םעד רעביא לָארט

 ,םידימלת ןוא
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 הליהק רעד ייכ רעטסינער תונותח רעד

 סערייא סָאנעוג ןופ
 גנושרָאפ רעלַאיצַאס רַאפ טוטיטסניא-הליהק ןופ עידוטש

 ריפנ ײר ַא

 טוטיטסניא םעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ טַאטלוזער רעטשרע רעד זיא טעברַא עקיזָאד יד

 ןיא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ

 .1962 ינוי

 ןוא ןלַאירעטַאמ ןכוז וצ רעגַאב ןפיט ַא קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה גנופַאש עקיזָאד יד

 -ערּפרעטניא וצ ףיוא קיטרעװ ןייז ןלָאז סָאװ --- ָאװינ ןכעלטפַאשנסיװ ןופ --- עיצַאמרָאפניא

 -רַא ןיא ןבעל-עדניימעג ןשידִיי ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא םישעמ יד דוסי ןדילָאס ַא טימ ןריט

 .עניטנעג

 .ןעגנוגנידַאברָאפ עקינייא סערעטניא ןופ קפס םוש ןָא ןענייז תוחנה יד ןופ טכיזנָא ןיא

 ךיז טָאה -- ָאווינ-סגנושרָאפ ַא ףיוא -- טעטילַאער רעלַאיצָאס רעד ןופ גנוסַאפפיוא יד

 .טייצ עטמיטשַאב ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנוגנערטשנָא עלעירעטַאמ ןיא זיולב טשינ טקיטיינעג

 -כעט רעד ןופ עיצַאדילָאסנָאק רעד וצ ןפלעה ןופ ןיז םעד ןיא ןקריווטימ ןלָאז סָאװ ,ןטינשּפָא

 -ַאער רעד ןופ טכיזנָא ןיא ,רעטלוב ךָאנ סױרַא ןעמוק תוחנה עקיזָאד יד .רודעצָארּפ ןוא קינ

 ,טפַאשניימעג רעניטנעגרַא-שידִיי יד לַאפ םעד ןיא ,ןרעו טסַאפעגפיוא ףרַאד סָאװ ,טעטיל

 -שיטַאמעטסיס רעד ןופ ,עטקיסעלכַאנרַאפ רעדָא עטזָאלרָאװרַאפ ַא יװ ,סױרַא ךיז טזייוו סָאװ

 .גנושרָאפ רעלַאיצָאס רעוויטַארעּפָא

 -נָאק עטשרע יד ןריזינַאגרָא וצ טריריּפסניא טָאה טיציפעד ןקיזָאד םעד ןעזנייא סָאד

 -נסיֹוו רעלַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא עטנרעלעג ןוא רעשרָאפ רעניטנעגרַא-שידַיי ןופ ץנערעפ

 -טַאּפ ןרעטנוא ,1961 רעבָאטקָא ןיא ,יה ָאד ןעמוקעגדנַאטשוצ זיא סָאװ ,עטכישעג ןוא טפַאש

 -ינוא ןשיערבעה ןופ ,(םוטנדִיי ןקיטייצטנייה ןופ טוטיטסניא) וננמז תודהיל ןוכמ ןופ טַאנָאר

 .הליהק רעסערייא סָאנעוב רעד ןוא םילשורי ןיא טעטיזרעוו

 -דיוועג ךיז שטיװָארָאה .יא טָאה טיציפעד ןקידנעניוטש ןקיזָאד ןפיוא ךיז קידנּכורּפָא

 :טכירַאב ןייז ןיא טגָאז רע ןוא ,1961 ףוס ןיא ,עדניימעג רעזדנוא ןופ םוידוטש םעד טעמ

 עקירעמַאנײטַאל ןייק עיצַארגימיא רעשידִיי רעד ןופ טפלעה ַא ןופ רעמ קידנריברָאסבַא;

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ךָאנ ץַאלּפ ןטייווצ םעד עניטנעגרַא טמענרַאפ ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא

 -ַאער רעקידנרינָאיסערּפמיא רעקיזָאד רעד ןופ טכיזנָא ןיא .ןדִיי-תולג רַאפ טלקמיםוקמ ַא יו

 -עגרעטנוא טשינ ךָאנ ָאד ןענייז סע סָאװ ,גנושַארעביא רעד רַאפ רעשרָאפ רעד טייטש טעטיל

 ."סערייא-סָאנעוב ןופ ןדַיי יד ןגעוו ןזילַאנַא עשיגָאלָאיצָאס עטסנרע ןייק ןרָאװעג ןעמונ

 ןרָיוטיטסנָאק ןייז ךָאנ דלַאב ,גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא רעד טָאה רעבירעד

 ,עלעווק רעטשרע רעד ןופ עיצַאמרָאפניא ןוא ןלַאירעטַאמ ןכוז וצ קיטכיזרָאפ ןבױהעגנָא ,ךיז

 יד דילָאס ןענעכיײצוצּפָא תלוכיב ןענייז עכלעוו ,ןריפסיוא עוויטַארעּפָא וצ ןעגנערב ןלָאז סָאװ

 .טייקיטעט עדניימעג

 -ילבוּפ עיינ ןעניישרעד ןלעװ ןכעלגעמרעד סָאד ןלעװ ןעגנושרָאפ יד יו סָאמ רעד טיול

 סג



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סקנּפ

 -ַאב ליפוזַא טפַאשרַאפ סָאװ; עיצַאמרָאפניא ןופ זיולב םעד ןליפסיוא ןלעװ עכלעוו ,סעיצַאק

 ןבעל-הליהק רענרעדָאמ ַא טרעדָאפ סע סָאװ ,טייקיטעט רעלענָאיצַאר רעד ןעגנוצענערג

 טנכייצעגנָא רעטייוו ָאד ןרעוװ לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד ןעמענַאב וצ ןכַאמ רעטכייל ידכ

 :םוידוטש ןקיזָאד ןופ ןצענערג עשיזַאב יד

 יד ןופ לכה-ךס םעד ןופ טַאטלוזער  ַא זיא טכירַאב רעקיזָאד רעד :ןלעווק יד ןגעוו -- 4

 ייב טַאניבַאר ןיא ןעמוקעגנייֵרַא ןענייז סָאװ ,"ןעגנודנעוו הנותח, יד ןיא ןטַאד עטנכייצרַאפ:

 .1962 ינוי ןוא 1960 ילוי ןשיװצ דָאירעּפ םעד ןיא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד

 סיוכרוד ןופ ןעמַאטש ןטַאד יד סָאװ ,םעד ןופ ץנעװקעסנָאק ןיא ;ןטַאד יד ןגעו - 2

 ןוא ,םוידוטש קיטסיטַאטס ןרַאפ עטיירגעגוצ טקעריד ןייק טשינ ,ןעגנודנעוו עוויטַארטסינימדַא

 םעד טכעלגעמרעד טשינ סע טָאה ,ןדָאטעמ-רעטסיגער עגנערטש יד ןפרָאװעגרעטנוא טשינ

 "ידַיי רעייז ,הלכ-ןתח ןופ גנויצרעד ענײמעגלַא :יוװ ,ןקירבור עכלעזַא ןופ זילַאנַא-קיטסיטַאטס

 .ויזַאא גנויצרעד עש

 ןרירוגיפ תומישר ןוא ןלעבַאט יד ןיא סָאװרַאפ ףיוא ךיוא טרעלק גנוצענערגַאב עקיזָאד יד

 ."טריציפיצעּפס טשינ; גנונעכייצּפָא יד טפָא קידריווקרעמ ױזַא

 ןענייז סָאװ ,ןעגנולייטסיוא יד ןוא סעיצַאזירָאגעטַאק יד זַא ןרעו טקרעמעגנָא ךיוא לָאז

 ןוא ,ןלעװק יד ןבעגעג ןבָאה סע סָאװ ,ןטייקכעלגעמ יד טול ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעג טכַאמעג

 סעיצַאזירָאגעטַאק עטרעטיירבעגסיוא וצ ןעמוקנָא ןלַאפ טייהרעמ רעד ןיא טזומעג טָאה ןעמ:

 .סעיצַאמרָאפניא עסיוועג ןופ טייקזיצערּפ רעד ןופ ןובשח ןפיוא-

 ןקיזָאד ןופ גנַאפמוא רעד טסייה סע ,גנורעקלעפַאב עטרידוטש יד :גנַאפמוא ןגעוו -- 3

 עויטקעּפסער ערעייז ןוא (הלכ"ןתח) ךעלרָאפ-הנותח ךרוד טלעטשעגנעמַאזװצ זיא ,זילַאנַא:

 .(הלכ רעד ןופ עמַאמ-עטַאט ןוא ןתח ןופ עמַאמ-עטַאט) ןרעטלע

 -סיגער ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאּפ יד וצ ךעלסילשסיוא ןרעהעג ייז זַא ,ןרעװו טקרעמַאב ָאד לָאז

 רעבירעד ןענייז סע .הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ טַאניבַאר ןיא הנותח רעייז טרירט

 ןופ לּפמעט ןסיורג ןיא טרירטסיגער ןייז ןענָאק סָאװ ,תונותח עשידִיי עלַא יד טזָאלעגסױא

 ןעלּפמעט ערענעלק ערעדנַא ןיא רעדָא דַאטרעביל ןופ עיצַאגערגנָאק רעשידִיי ,ָאסַאּפ

 עשידַיי ןופ ןלעװק עיצַארטסיגער יד זַא ,ןרעו טרעלקעגפיוא לָאז עיצַאמרָאפניא םשל

 -ייא-סָאנעוב יד ןײמעגלַא ןיא ןענייז סערייא-סָאנעוב סיורג ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא תונותחה

 -נַא זַא ,טשינ טרעטש סָאד רעבָא ,דַאטרעביל ןוא ָאסַאּפ ןופ ןעלּפמעט יד ןוא ,הליהק רעסער

 ערעייז ןיא רעדילגטימ ערעייז ןופ תונותח יד ןרירטסיגער ןענָאק ךיוא ןלָאז ןטפַאשניימעג ערעד

 .סעדניימעג עוויטקעּפסער

 םעד ןופ טײקוויטַאטנעזערּפער עשירעמונ יד ןצַאשּפָא ןלעװ לָאז ןעמ ןעוו ,ןגעווטסעדנופ

 טפערטַאב (ךעלרָאּפ 1,058) לָאצ רעייז זַא ,טכַא ןיא ןרעו ןעמונעג ףרַאד ,גנַאפמוא ןטריזילַאנַא

 דַאטרעביל ןוא ָאסַאּפ ןופ ןעלּפמעט יד ןיא תונותח עטרירטסיגער ןופ לכה-ךס םעד ןופ 52,494

 .1962 ינוי -- 1960 ילוי דָאירעּפ םעד ןיא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןוא

 -קנופ יד ןבײהוצסױרַא ףיוא ןעניד ןעגנוכַאמ-רָאלק עקיזָאד יד ןענָאק ןיז ןטייווצ ַא ןיא

 סָאװ עיצַארטסיגער ןימ רעדעי ןופ "גנוריזינעגָאמָאה ,, יד טָאה סע סָאװ ,טייקיטכיוו עלענָאיצ

 .חטש ןלַאנָאיצַאנ יו ,ןלַאקָאל ןפיוא ױזַא טקנוּפ ,ןבעל-הליהק ןטימ ןדנוברַאפ זיא

 יד ןופ גנוריציפיצעּפס ערעסערג ַא ןכיירגרעד וצ ידכ :ןרוטַאלקנעמָאנ יד ןגעו - 4
 ןוא סעטַאט יד ןופ דנַאטשַאב רעד ןרָאװעג טריניפעד ןענייז ןּפורגבוס ןוא ןּפורג עטריזילַאנַא
 הלכ-ןתח יד טסייה סָאד ,רעדניק ערעייז ןוא עיצַארענעג עטשרע יד יװ הלכ-ןתח ןופ סעמַאמ
 .עיצַארענעג עטיױוצ יד יו אפוג

 םשל טנָאמרעד ןרעוװ םוידוטש ןופ ףיולרַאפ ןיא :ןעגנונעכייצּפָא-ךיילגרַאּפ יד ןגעוו -- 5
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 ךיירַא טשינ ךיז ןסַאּפ ייז םגה סָאװ ,(וו'זַאא ,סעטעקנַא ,ןזנעצ) ןלעווק עלעיציפָא גנוכיילגרַאפ
 -נַא ןופ ןלעפ ןבילוצ ,ייז ןעניד ,ךיילגרַאפ ןקיטכיזרָאפ ַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןיא ךעלטקניפ
 .ןצנעדנעט ענײמעגלַא ןופ רעזייוונָא יו ,ןטַאד ערעד

 זילַאנַא רעשיפַארנָאמעד 1

 יהלכ-תח יד ןופ רעטלע רעד 1 1

 ָאד טרעװ סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לעטשנעמַאזוװצ רעטלע רעד :םינתח יד 1
 .רעטכעלשעג עדייב ןשיװצ ןדישרעטנוא ערַאבקרעמ סױרַא טגנערב טרידוטש

 27 ןוא 25 ןשיוװצ שינעטלעהרַאפ רעטלע יד ןטסטפָאמַא רענעמ יד ןשיווצ זיא םורַא ױזַא

 .ךיז טייטשרַאפ ,ןײרַא ךיוא טמענ רעכלעוו ,20 ןוא 22 ןשיװצ דָאירעּפ רעד ןוא (22,290) רָאי

 ,12596 ףלַאפ לָאצ רעד ןיא רעטרירטסיגער סנטסרעמַא רעד זיא ,עקידרעִירּפ סָאד

 ןופ רענעמ יד ייב רעטלע-טינשכרוד ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה ,ןלַאפ 1,058 יד קידנרידוטש
 ,רָאי 8

 זיב 22 ןופ תולכ יד ןופ עּפורג-רעטלע עטסכיײרלָאצ יד זיא לעלַארַאּפ :תולכ יד ;1.71. 2

 ,לכה-ךס ןצנַאג ןופ 25,990 סיוא ןכַאמ ייז ,רָאי 4

 8296 זַא ,סױרַא ךיז טזייו םוידוטש ןקיזָאד םעד ןופ סָאװ ,סָאד ךיוא זיא קידריווקרעמ
 ,רָאי 28 יד רַאפ הנותח ןבָאה ןעיורפ יד ןופ

 ,רָאי 24 ןופ זיא ייז ייב ןבָאה הנותח ןופ רעטלע-טינשכרוד רעד

 רוד ןקיזָאד ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,גנולײטרַאפ-רעטלע יד ןטכַארטַאב םייב

 -(28,056) רָאי 24 ןוא 22 ןשיװצ ייז ייב זיא שינעטלעהרַאפ-רעטלע עטסטּפָא יד זַא ,ךיז טקרעמ

 רעקידנגלָאפ רעד תולכ ןוא םינתח יד ייב סױרַא ךיז טזייוו ,לכה-ךס ןלופ םעד טריּפורג

 :לעטשנעמַאזוצ-רעטלע

 הלכ"ױתח ןופ רעטלע 21 עלעבַאט
 (עיצַארענעג רעטייוצ רעד ןשיווצ תונותח)

 02 שינעטלעהרַאפ-רעטלע

 647 -- -- -- רָאי 24 ןופ רעגנִיי

 23 -- -- -- -- רעמ ןוא רָאי 5

 1000 -- == -- -- לכהיךס

 (2116) = יה יה י-ה -- עזַאב

 יז טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו רעטלוב ךָאנ סיוא ךיז ןלייט ןשינעטלעהרַאפ-רעטלע עקיזָאד יד

 רערעסערג ַא ןיא ,ךיז ןקרעמ ןדיישרעטנוא יד תמחמ ,קיטסיטַאטס רעלַאּפיצינומ רעד טימ

 םענײמעגלַא םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,הנותח ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשידִיי עגנוי ןופ ץרַָאּפָארּפ

 .(2 עלעבַאט עז) טָאטשטּפױה רעד ןיא הנותח ןבָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב-ןעיורפ רעד ןופ לכה-ךס

 יקר דיקער יי
 ָו

 .גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןיא ןוא טסקעט ןיא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא ןלעבַאט יד עז *
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 הלכ"ױתח ןופ שינעטלעהרַאפ"רעטלע :2 עלעבַאט

 (?טעצ-ךיילגרַאפ)

 הליהק 1 קיטסיטַאטס עלַאּפיצינומ שינעטלעהרַאפ-רעטלע

 ןעיורפ רענעמ ןעיורפ רענעמ

2 9 :0 0 
 = ר." ןנאפזאפ-עשילפמ א. 16 רופא יב ר יי רע; עוו לעיק יט. רעבי בעי טיש 2406: 4

 652 24 246 249 -- -- רָאי 24 ןופ רעקינייוו

 348 776 514 75,1 -- -- רערעמ ןוא רָאי 5

 1000 1000 1000 1000 -= -= -- -- לכהיךס
 יי...( קע----.---.-..-..,-.......,.-..--.--------

 ,7 'מונ ,סעריײא:סָאנעוב טָאטש רעד ןופ קיטסיטַאטס רַאפ לַאנרושז :עלעװק }

 ייז לפיוו ףיוא ,ןדיישרעטנוא רעקיזָאד יד קיגָאװ ןענייז זילַאנַא ןופ ָאווינ רעדנַא ןַא ףיוא

 -רָאפסנַארט עקידנכערּפשרעדיװ ןוא עטריצילּפמָאק יד ןרעלקוצפיוא ןבייהוצנָא ןכעלגעמרעד

 .רוטקורטס-החּפשמ רעד ןיא סעיצַאמ

 ןעלטעציזייוו יד ןיא ןעיורפ עגנוי רעייז ןופ טייהנזעװנָא יד, זַא ףיוא טרעלק ינַאמרעכ .ג

 -ַאב רעד ןופ קימַאניד רעד ןיא טייקיטכיוו עסיוועג ַא םעד ץוח טָאה ,הנותח ןבָאה סָאװ יד ןופ

 "טנעצָארּפ-סטייקיטריבעג םעד ןופ עיצולָאװע יד טרירַאב רע לייוו ,גנורעקלעפ

 ןיא רעטלע-טינשכרוד ןופ דישרעטנוא םעד 3 עלעבַאט יד טזייו םעד טימ טנעװקעסנָאק

 .ןעגנורעקלעפַאב עטכיילגרַאפ יד

 ןעגנורעקלעפַאב עדייב ייב רעטלעיטינשכרוד :3 עלעכַאט

 דישרעטנוא רעטלע טינשכרוד גנהורספ קל + פא 3

 ןעיורפ רענעמ

 2 27 29 קיטסיטַאטס עלַאּפיצינומ

 4 24 28 == יה יה יה יה זה = הליהק

 עטשרע; יד ןָא ןפור רימ סָאװ יד ףיוא זילַאנַא םעד קידנדנעװנָא :ןרעטלע יד :1.-1. 3

 -רעטניא ענעדישרַאפ וצ הטונ זיא סָאװ ,טינשּפָא רעשיפַארגָאמעד ַא ךיז טמוקַאב "עיצַארענעג

 .סעיצַאטערֿפ

 יד ןופ ןרעטלע 2.116 ןוא םינתח יד ןופ ןרעטלע 2.116) ןלַאפ 4.232 יד ןענעדרָא ןכָאנ

 ַא טימ ףיונעצ ךיז טלַאפ בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ דישרעטנוא-רעטלע רעד זַא ,ךיז טקרעמ (תולכ

 -ייוצ; רעד ןופ רעקלעפרָאּפ יד ייב ןרָאװעג טקרעמַאב ןיוש זיא סָאװ ,היטנ רעשיטַאמעטסיס

 רענעמ יד ןופ ןובשח ןפיוא רָאי ריפ ןופ דישרעטנוא רעד זַא ,טסייה סע :"עיצַארענעג רעט

 ,ןּפורג-הנותח ענעדישרַאפ יד ןופ רעטלע-טינשכרוד םעד טנכערַאב ןעמ ןעוו ,ךיז טלָאהרעדיװג

 ןעגנוטּפױהַאב עקירָאפ יד שירעמונ טריטַאטסנָאק 4 עלעבַאט יד

 ןּפורגיהנותח ענעדישרַאפ יד ןופ :4 עלעבַאט

 דישרעטנוא רעטלע-טינשכרוד

 ןעיורפ רענעמ עּפורג

 4 55 59 -- == == ןתח ןופ ןרעטלע

 4 52 56 -- הלכ רעד ןופ ןרעטלע

 4 24 28 = == י- == == הלכ-ןתח



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סקנּפ

 *טעטילַאנָאיצַאנ יד 2 41

 םַאטשּפָא ןלַאנָאיצַאנ םעד ףיוא םוידוטש םעד ןדנעװנָא םייב :סעיצַארענעג ייוצ יד 221. 1

 -ָאיצַאנ ייווצ ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,ןכירטש עטיירב ןיא ךיז טקרעמ ,םידיחי ענעבעגעג יד ןופ

 ,סעיצַארענעג ענעדישרַאפ-לַאנ

 ןטרידוטש םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עכעלמיטנגייא יד ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא סע
 רעד ןופ טכיוועגרעביא רעד .לעטשנעמַאזוצ-ןטעטילַאנָאיצַאנ רעייז וצ תוכייש ןיא ,גנַאפמוא
 ,יזַאא הדע רעשידַיי-שטייד רעד ןופ טײהנזעװּפָא עקידנעטשלופ טעמכ יד ,הדע רעשיזנכשא
 יד ןצענערגַאב וצ סיוכרוד ןעגניווצ סָאװ ,גנַאפמוא רעזדנוא ןיא םיטרּפ עסיוועג סױרַא ןלעטש
 .חטש-עדניימעג ןטריניפעד-ןביוא םעד ףיוא ןטַאד ענעמוקַאב

 -נוא-עיצַארענעג יד ךרוד טכַארבעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,ןצנעדיווע יד וצ ךיז קידנרעקקירוצ
 ןעמַאטש סָאװ ,ןדַיי ןשיװצ ךיז טריטורקער עיצַארענעג עטשרע יד זַא ,ךיז טקרעמ ,ןדישרעט
 עטייווצ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא ;(לכה-ךס ןצנַאג ןופ 71,196) עינעמור ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ

 .(לכה-ךס ןופ 89,194) ןדַיי ענעריובעג-יה ןופ ךעלכַאזטּפױה טלעטשעגנעמַאזוצ זיא עיצַארענעג

 (לטעצ-ךיילגרַאפ) לעטשנעמַאזוצ רעלַאנַאיצַאנ :5 עלעבַאט

 ץזַאב לכהךס טמיטשַאבמוא ילסיוא יִגרַא עּפורג

 (4,232) 1000 51 9 160 -- -+ עיצַארענעג עטשרע

 (2.116) 1000 06 103 2941 -- -- עיצַארענעג עטייווצ

 == 1000 --- 18: 81:8 -- = == -= 11960 זנעצ

 ןטַאטלוזער עשירָאזיװָארּפ ,1960 ןופ זנעצ רעלאנַאיצאנ :עלעװק }1

 טגנערב ,זנעצ ןלַאנָאיצַאנ ןטצעל ןופ ןרעפיצ יד עלעבַאט רעקירָאפ רעד ןיא ןסילשנייא סָאד

 ןֹופ רוטקורטס רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ףירגַאב ןשירעכיילגרַאפ ַא ןבעג וצ הנווכ יד קורדסיוא םוצ

 ,.גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןטַאטלוזער יד טייקרָאלק רעשוריפב ַא טימ ןָא טנכייצ ,5 עלעבַאט יד

 -עג ףייר זיא סָאװ סעצָארּפ ַא ,טעטיוויטקעלָאק רעניטנעגרַא-שידִיי רעד ןופ עיצַאזינעגָאמָאה

 *+ גנופמורשנייא-עיצַארגימיא רעד ןופ טכיל ןיא ןרָאװ

 -רעטנוא עקיזָאד יד ןעמוקַאב ,טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ

 ,עמעכס עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןָא ןדנעוו ייז סָאװ סָאמ רעד טיול ,טייקיטכיוו ערעסערג ַא ןדיש

 םיגהנמ ,ךַארּפש ,טעטילַאנָאיצַאנ) רעדילגטימ ערעייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ ,רוטלוק רעד טיול

 .(ווײזַאא

 -ענ ,םעד ןופ ץנעװקעסנָאק ןיא :קיטסירעטקַארַאכ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא רעטלע יד 1. 2. 2.

 רעד ןיא רעיטשטימ ןשיטנַארגימיא ןופ קיטסירעטקַארַאכ עקילייווטייצ יד טכַא ןיא קידנעמ

 ,ןעמעננָא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןעמ ןָאק ,טעטוויטקעלָאק רעשידִיי רעגיה רעד ןופ גנורימרָאפ

 -רעניטנעגרַא :גנונעכייצַאב יד טעוװ ,ןּפורג-ןשטנעמ עטריזילַאנַא יד ןענייז סע רעגנַיי סָאװ זא

 .רעניטנעגרַא יד ןופ ןובשח ןפיוא ןייגרעבירַא רדסכ רעדנעלסיוא

 .טסקעט ןיא ןוא לייט ןשינַאּפש ןיא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא 2 עלעבַאט עז *

 רָאירעּפ ןיא ןעמוקעג זיא סולפוצ-עיצַארגימיא רעטסערג רעד, זַא טרעכיזרַאפ ָאדוגַאעטנָאמ .יא .ּפ **

 "קרעמ ַא טמוק 1947 זיב 1930 ןופ .1921:1920 רָאירעּפ רעד טגלָאפעגכַאנ טָאה סע ןוא ,1910 ןוא 1901 ןשיװצ

 ,1948-1951 ןרָאי יד ןופ םַאנסיױא ןטימ ,הדירי ערַאב
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 רעטלע טינשכרוד טיול לעטשנעמַאזוצ רעלַאנָאיצַאנ :6 עלעבַאט

 לכה ךס טמיטשַאבמוא רעדנעלסיוא רעניטנעגרַא טינשכרוד עּפורג

 2 90 90 רעטלע

 1000 48 8441 94 59 -- - -- -- עטַאט סנתח

 1000 49 29 142 56 -- -= = -- עטַאט סהלכ

 1000 5:3 2773 14 5 -- -- -- - עמַאמ סנתח

 1000 5 207 210 52 -- - - -- עמַאמ סהלכ

 1000 05 126 89 28 === יה ייז יז יד יז - ןתח

 1000 07 80 13 2842, ידי יז היי = == -- הלכ

 1 ץיצַארגימיא 1. 3

 -נייא רעד טימ לטיּפַאק ןקיזָאד ןיא ךיז ןעמענרַאפ סָאד :גנורעניימעגלַארַאפ 1. 2 1.

 -סיוא ןיא ןָאטעג טרעוו ,גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ סגנורעדנַאוו

 ,יד סע ןענייז ייז תמחמ ,עיצַארענעג רעטשרע רעד ןופ רעדילגטימ יד וצ תוכייש רעכעלסילש

 .טייקלופ רערעסערג ַא טימ לַאירעטַאמ ןוויטַאמרָאפניא ןַא ןכעלגעמרעד סָאװ

 -יא יד טכַאזרוארַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולקיווסיוא עשיטילָאּפ-שירָאטסיה יד קידנעקנעדעג

 וצ טכייל זיא ,רעדנעל עשינַאקירעמַא יד ןיא ןסַאמ עשידִיי-שִיעּפָאריײא ןופ ןעמָארטש-עיצַארגימ

 -יא ןשידִיי ןופ רָאי-םוקנָא םעד לעלַארַאּפ טרידוטש סָאװ ,זילַאנַא ןקיזָאד םעד ןריטערּפרעטניא

 ,דנַאל-םַאטשּפָא ןייז יו ױזַא טקנוּפ ,טנַארגימ

 רעד ןופ עלעבַאט עוויטַאטערּפרעטניא ןַא עידוטש ןייז ןיא טריקילבוּפ ץיוװָארָאה .ל .יא

 .טפַאשניימעג רעניטנעגרַא-שידִיי רעד ןופ סקּוװוצ-גנורעקלעפַאב ןוא גנולקיװטנַא-עיצַארגימיא

 -רַאפ עטנעָאנ יד טימ טייקידתוכייש רעד ןוא גנולעטשנייא רעוויטַאטערּפרעטניא רעד בילוצ

 ,ןקורדוצרעביא יז טנַאסערעטניא רַאפ ןטלַאהעג רימ ןבָאה זילַאנַא רעזדנוא ןופ ןעלטעצ-ךיילג

 *לילבוּפער רעניטנעגרַא רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידִיי :1 עלעבַאט

 רעלופ רענײמעגלַא -טרובעג עליבַאטס
 לעטשנעמַאזוצ סקּוװ ןלַאפטױט עיצַארגימיא גנורעקלעפַאב ןרָאי

 109 754 365 29 2,595 .- == ---. יי = ,1880794

99 =++- -- -- -- 10.119 256 41 57 16 

4 = == == -- 15,590 20 17 507 3}+6,+28 

 ט0+ט:ס+6 2,23 220 2006 25.403 - =- =- (א=/ 9

 16 2600 3(:0 227 68,070 == יי. יי 4 --- 

 129 1051 4 127 116.2760 --.-= == (ב) 9 9

 1713 2686 10,513 20,963 1260.92/ = י=- = (ג)) 24

 2183 2820 144 2066 171.403 -=- =- =- (ג) 9

 208ץ8(,({ס1 24,418 112 166 218,523 = ==; =-- .-=* == 1930

 200+687 566 2867 206459 253.4/1 +-- י-- .-- (ד) 1939

 20,9 5.2 2ט6/טס12{8 290 304.987 == = יד. 4

1945749 -- == -= -- 340:409 205 20::07 22 )28 

 120:000 269 וי = 3782200 = == =-=י(0) 190

 ינעגרַא רעד ןיא גנורעקלעּפַאב עשיזי ליִצװ ןָאמיס ייב עיצַאמרָאפניא רעד ןופ ןטַאד ענעמונעגסיורא *
 ,סערייא .ב) עקירעמַאנײטַאל ןיא תוליהק עשידִיי יקצַאש בקעי ןוא (1936 ,תירב-ינב ,סערייא .ב) קילבוּפער רעניט
 .,(1952 ,טעטימָאק רענַאקירעמַא-שידִיי

 ,גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןיא טסקעט םעניא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא 3 עלעבַאט עז ?
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 :ןצנערעפער

 רעד ךָאנ ןכָארבעגסיױא ןענייז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןדִיי עשיסור ןופ עיצַארגימיא (א)

 ,1905 ןופ עיצולָאװער

 ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךשמב ּפָארַא טרעדינ עיצַארגימיִא יד (ב)

 .רעשיליוּפ ןוא רעשיװַאלס ַא :םָארטש עיצַארגימיא רעטייווצ (ג)

 .םזיצַאנ ןופ םוקפיוא ןטימ לעלַארַאּפ ,עיצַארגימיא עשטייד-שידִיי (ד)

 :ּבַאפ ,ןעמעלבָארּפ, :רעצטָאק .מ ייב גנורעקלעפַאב רעכעלנייוועג רעד ןופ גנוצַאשּפָא (ה)

 ?עניטנעגרַא ןיא ןדִיי יד חוכמ קיטסיטַאטס רעד טימ ןדנוב

 -רַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ סקּוװ רעד זַא (א :ריפסיוא רעד טמוק םעד ןופ
 ןוא ,ענעריובעג -יה יד ןופ סקּוװ ןטסקינייװעניא םעד ןופ ,רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ ,טמוק עניטנעג
 .רעייטשטימ ןשיטנַארגימיא ןופ רעקינייו לָאמַא סָאװ

 ,ןטנעגניטנָאק-עיצַארגימיא יד ןיא גנולייטנייא עשידָאירעּפ עסיוועג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא (ב

 רעד :רעקיטשרָאקָא רעמַאס רעד -- דנַאלשטייד ןופ ןוא רעטסטלע רעד זיא דנַאלסור ןופ זַא ןוא

 ,ץַאלּפ-ןטימ םעד טמענרַאפ טנעגניטנָאק רעשיליוּפ

 שוריפב זיא (א טקנוּפ רעד .תוחנה ןקיזָאד יד ןקיטעטשַאב םוידוטש םעד ןופ ןטַאד יד

 -רַאפ רעקידרעטייוו יד ןיא סױרַא ךיז טזייוו (ב טקנוּפ רעד ןוא לטיּפַאק ןקירָאפ ןיא קידװעעזנָא

 .ןעלטעצ-ךיילג

 ייוצ ןקרעמוצנָא בוח רעזדנוא רַאפ רימ ןטלַאה ,ייז וצ ךיז ןעִיצַאב רימ רעדייא רעבָא
 -דנעוו ַא יוװ ,1890 רָאי םעד חכמ עטשרע סָאד .עלעבַאט רעקירָאפ רעד ןיא ןטייקכעלטקניּפמוא

 -ַאב עּפַאנק ַא טָאה ,רָאי עקיזָאד סָאד .עניטנעגרַא ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןיא טקנוּפ
 -עג טלָאװ סלַאפנלַא ;ַאטַאלּפ ַאל עד ָאיר ןייק סעצָארּפ-עיצַארגימיא ןשידִיי םעד ןיא גנוטייד

 רעד "רעסעווא ףיש רעד טימ ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,1889 רָאי סָאד ןרעוו טנָאמרעד טפרַאד
 ,עילָאדָאּפ ןופ -- תושפנ 800 -- סעילימַאפ עשידִיי 120 ןופ ןרעק רעטריזינַאגרָא רעטשרע

 רעדָא ,(עפ ַאטנַאס) ליווסעזָאמ עינָאלָאק רעקיטפנוקוצ רעד ןופ דוסי םעד טגיילעג ןבָאה עכלעוו
 עשידַיי ןּפורג עטשרע יד דנַאל רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ,1891 רָאי סָאד עקַאט
 -- אקַיי -- ןשייסָאסַא ןשיײזינָאלָאק שיושזד רעד ךרוד דנַאלסור ןיא טריטורקער ,ןטסינָאלָאק

 עד סירָאמ ןָארַאב ןכרוד רָאי ןבלעז ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא קעווצ ןקיזָאד ןרַאפ זיא סָאװ

 סָאװ ,ןדִיי עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,עטייווצ יד טשינ ןוא ,יד טשינ רעבָא .ןָאדנָאל ןיא ,שריה
 יד זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ,םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ָאד לָאז .עניטנעגרַא ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 רעבמעווָאנ ןט11 םעד סערייא-סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא הנותח עשידִיי עטשרע

 רַאטָאנ םעד ןוא רעניבַאר רעד יװ ןטלָאגעג טָאה סָאװ ,םענייא ךָאנ ןוא תודע ןעצ רַאפמ 0
 ,היאר-דע םענעזעגנָא ןַא ןופ תודע-תיבג םעד טול ,"סַאכעשזַאק ָארדעּפ ןָאד

 .ל ךיוא טריטנעמוקָאד עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןגעוו םוידוטש ַא ןיא

 -ַארגימיא-ןסַאמ יד :טדערעג ָאד טרעוו'ס רעכלעוו ןגעוו טיײקכעלטקניּפמוא עטייווצ יד ןַאמלַאש

 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ןעמָארגָאּפ יד ןופ , ןביוהעגנָא טשינ ךיז טָאה ןדִיי עשיסור ןופ עיצ

 וועינישיק ןופ ןעמָארגָאּפ עקיטולב יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,רעירפ רָאי ייווצ טימ רָאנ ,5

 סָאװ ,עילַאװכ-עיצַארגימע עוויסנעטניא ןַא טלייאעגרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,1903 ןיא ,לעמָאה ןוא

 -ַאגרָא ,ןדַיי ףיוא תוטיחש עקיטולב יד בילוצ ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה

 ,רימָאטישז ןוא קָאטסילַאיב ןיא "האמ רעצרַאװש, רעד ךרוד טריזינ
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 ןטנעגניטנָאק עיצַארגימיא ןופ טעטילַאנָאיצַאנ :7 לטעציךיילגרַאפ

 ןרָאירעּפ טיול טליײטעגרעדנַאנופ

 ןדַאירעּפ

 רעטיײװ ףיוא 1930 ןופ 1930 זיב 1920 ןופ 1920 רָאי םעד רַאפ דנַאל

 03 544 56 = -- -- = דנַאלסור

 206 623 40 = == == == = ןלוּפ

 סָאװ ,עטעקנַא ןַא קידנריטיצ ,קיװָאנ .ד ןוא גרעבנעזָאר .ש ןָא ןביג םעד טימ לעלַארַאּפ
 ;ןטַאד עקידנגלָאפ יד סערייא .ב ןופ ןגָאגַאניס יד ןשיווצ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא

 (שיגָאלָאנָארכ טנכערעגסיוא) תפנכ"יתב יד ןופ םַאטשכָא

 12 = == יה יד זה = עשיסור

 5 == זי- יז י-ה = עשינעמור

 14 -- == == == = עשילוּפ

 2 -- - = -- רענַאיצילַאג

 5 === זי יי יז יה == עשטייד

 -יס טייהרעמ יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טנַאסערעטניא זיא סע; :ףיוא ןרעלק םירבחמ יד

 רעד ןיא ,ןדִיי עשיסור ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ,(1862-1918) דָאירעּפ ןטשרע ןופ ןגָאגַאנ:

 ."עעטייד ןענעז (רעטייוו ןוא 1929) ףניפ עטצעל יד סָאװ ,טייצ

 -קנופ טָאה סָאװ ,עגָאגַאניס עטשרע יד זַא ,טקַאפ ןקידריווקרעמ םעד ןגייוושרַאפ ייז רעבָא

 ,עשילגנע :עּפָארײא-ברעמ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןדִיי ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,דנַאל ןיא טרינָאיצ

 רעד ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד 1862 ןיא טעדנירגעג ןבָאה עכלעוו ,עשיגלעב ,עשיזיוצנַארפ

 ,טרעדנוהרָאי ןטשרע ריא (1962) רָאי סקיטנייה טקנוּפ טרעייפ סָאװ ,קילבוּפער רעניטנעגרַא

 ערעייז טיול ,ןטנעגניטנָאק-עיצַארגימיא יד ןריזירעטקַארַאכ וצ טנַאסערעטניא ךיוא זיא סע

 ,"טנעגניטָאק-בוס, ןדעי ןופ גָאװ עוויטַאטילַאװק יד .ןעמַאטשּפָא עלַאנָאיצַאנ עקיטרַאנדישרַאפ

 ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא רעבירעד ןוא ,ןזילַאנַא עקידרעִירפ יד ןופ ןעמּוװשעגסױרַא טשינ זיא

 .לַאירעטַאמ רעטריזילַאנַא רעד 8 לטעצ:-ךיילגרַאפ םעד ןיא

 דנַאל"םַאטשּפָא ןטיול טלייטעגנייא ,ןטנעגניטנָאק עיצַארגימיא :8 לטעציךיילגרַאפ

 ןלופ םעד רעביא ץַאז-טנעצַארּפ

 ןטנַארגימיא יד ןופ לכה-ךס דנַאל-םַאטשּפָא

0 

 504 == יה יז יה יד יד זה == ןלייּפ

 29,500 = יה יה יז = יד = דנַאלסור

 660 == יח זה יח יז יח ז-= עינעמור

 44 רעדנעל עשִיעּפָאריײא-טינ ערעדנַא

 30 -- רעדנעל עשַיעּפָאריײא ערעדנַא

 1000 77 --- == == זה יה זה יד לכה-ךס

 (2929) = זה יחיד יז די יח חד ז- עזַאב
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 ךצעזַאב םייב ,ןטנעגניטנָאק עקיזָאד יד --- זייוולייט --- ךיז ןרירגעטניא ,ץנעװקעסנָאק ןיא
 -ישרַאפ םורַא ױזַא קידנפַאש ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רענעריובעג-יה רעד טימ ,דנַאל ןיא ךיז
 ךופ גנוניישרעד-טיילגַאב יד ןוא ןעגנודניברַאפ-הנותח ערעייז ןיא ןעגנויצַאב עלַאנָאיצַאנ ענעד
 .רעדניק ערעייז ייב טפַאשדנַאװרַאפ ַאזַא וצ היטנ יד זיא םעד

 .לטיּפַאק ןקידרעטייוו ןופ עמעט יד ןייז טעװ קיטסירעטקַארַאכ רעקיזָאד רעד ןופ זילַאנַא רעד

 *רעקלעפרַאּפ ןשיוצ ןשינעטלעהרַאפ ץלַאנָאיצַאנ 4

 יד ןופ םוידוטש-ךיילגרַאפ רעד :עיצַארענעג רעטשרע רעד ןופ רעקלעפרָאפ יד ןא1
 -פיונוצ עלַאנָאיצַאנ ןופ ןפוא רעד ,טסייה סע ,רעקלעפרָאּפ יד ןשיװצ ןשינעטלעהרַאפ עלַאנָאיצַאנ

 -ַאטשּפָא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןענָאזרעּפ ןופ ןייז ןתחתמ םייב ךיז טּפַאש סע סָאװ ,ןסוג
 ,לטיּפַאק ןקיזָאד ןופ עמעט יד ןייז טעװ ,ןעמ

 -רעדנַאנופ שיטילַאנַא ייווצ יד ןופ ךיילגרַאפ םייב ,סױרַא טגנערב זילַאנַא רעקיזָאד רעד

 רוטקורטס-עדניימעג רעד ןופ "גנוריזינעגָאמָאה, עקידנגייטש ַא ,ןּפורג-עיצַארענעג עטלייטעג

 .רעקלעפרָאּפ עריא ןופ טעטיטנעדיא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 ךופ עיצקודער רעד טימ זיולב טשינ ןרעו טרעלקרעד ןָאק "גנוריזינעגָאמָאה, עקיזָאד יד

 ענעריובעג-יה יד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלרעניא רעד טימ ,שיזַאב רָאנ ,סולפוצ ןשיטנַארגימיא
 ןדַיי

 -- רעקלעפרָאּפ יד ןופ גנוריציפיטנעדיא רעלַאנָאיצַאנ-שיניטנעגרַא רעד ןופ סעצָארּפ רעד

 ןטַאטלוזער יד ןופ ןייש ןיא ,רָאלק ןעז ןעמ ןָאק --- גנוריזינעגָאמָאה ןפור רימ סָאװ ןימ םעד ןופ
 ,9 לטעצ-ךיילגרַאפ סָאד סױרַא טגנערב סע סָאװ

 ךיילגרַאפ ,רעקלעפרָאּפ יד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ :9 לטעציךיילגרַאפ

 סעיצַארענעג יײווצ יד ןשיווצ

 96 -- ציצַארענעג עט2 ס/) --- טיצַארענעג עט1 טעטיטנעדיא

 1.3 24 -- -- -- רעניטנעגרַא רעדילגטימ עדייב

 27 69 -- -- -- -- רעדנעלסיוא רעדילגטימ עדייב

 150 51 -- -- (גרַא-לסיוא ;!לסיוא-יגרַא) עטשימעג

 10 6,6 = === היי זיי חיה יח ח= טלעטשעגטסעפ-טשינ

 1000 1000 == זה זיה זה יה יח יז יד == == לכה-ךס

 (1058) (2,116) = === זיז ייז יה יי יז הי היה יד יד ז- עזַאב

 'רעטקַארַאכ-סגנַאגרעביא םעד רעיונעג טכיײלַאב סָאװ ,ךיילגרַאפ ןופ גנוסַאפפיוא עטייווצ ַא

 -רעביא םעד ןָא טנכייצ ןוא רוטקורטס-עדניימעג רעזדנוא ןופ עיצַאמרָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 'רימ סָאװ םעד וצ תוכייש ןיא ,עיצַארגימיא רעד ןופ -- שירעכיילגרַאפ -- סקּוװ םענעבירטעג

 ָּבופ ןלעווק יד תמחמ ,ףירגַאב ןקיפיואנביוא ןַא ןבעג ןָאק ,"טפַאשלעזעג עלַאנָאיצַאנ יד, ןפור

 ןטַאד ערעזדנוא תעב ,רעטלע רעדעי ןופ ענעריובעג-יה ןופ עמַאמ-עטַאט יד םורַא ןעמענ זנעצ

 .רעטלע-הנותח ןיא רעדנעלסיוא ןוא רעניטנעגרַא ןופ ןרעטלע יד זיולב םורַא ןעמענ

 יט: דא שי = 2

 .גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןופ טסקעט ןיא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא 4 עלעבַאט עז *
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 (לטעצ-ךיילגרַאפ) ןרעטלע יד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ :10 עלעבַאט

 הליהק (1947) :זנעצ טעטיטנעדיא
 (עיצַארענעג רעט2 ןופ ןרעטלע) 50

 4 9 == -- -- -- רעניטנעגרַא רעדילגטימ עדייב

 69 186 - - - -- רעדנעלסיוא רעדילגטימ עדייב

 151 165 - -- (גרַא-:לסיוא ;'לסיוא-'גרַא) עטשימעג

 66 == = יה היי יח יה = טלעטשעגטסעפ-טשינ

 1000 יה 1000 == == היז ייח הי יח היי יז == = לכה-ךס

 ,1947 ,זנעצ רעלַאנָאיצַאנ :עלעװק

 - זילַאנַא רעקיזָאד רעד ןופ :עיצַארענעג רעטייוצ רעד ןופ רעקלעפרָאּפ יד 1. 4 24

 -ַאכ םעד זיולב טשינ ןעגנערבסורַא סָאד סערעטניא ןקידנטײדַאב ןופ סױרַא ךיז טזייוו עּפורג

 ןייז רָאנ ,רוטקורטס רעכעלטפַאשניימעג רעד ןיא טקריוו סָאװ ,?גנוריצנערעפיד, ןופ רעטקַאר

 .טפַאשלעזעג רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ טפַאשדנַאװרַאפ ערַאבקרעמ

 "נָאק ןענייז ,טײקרַאבכיײלגרַאפ עקידנדיישרעטנוא עקיזָאד יד ןלעטשוצטסעפ קעווצ ןטימ

 רעד ןיא ןעמוקעגדנַאטשוצ ןענעז סָאװ תונותח ןגעוו ןטַאד עלַאּפיצינומ יד ןרָאװעג טריטלוס

 ,תוחנה עקיזָאד יד טרימוזער 11 לטעצ-ךיילגרַאפ רעד .טָאטשטּפױה

 (לטעצ:ךיילגרַאפ) רעקלעפרָאּפ יד ןופ טעטילַאנָאיצַאנ :11 עלעכַאט

 (עיצַארענעג עט2) הליהק (1960) ? טעטילַאּפיצינומ

90 90 

 21:3 20 -- -- -- -- רעניטנעגרַא רעדילגטימ עדייב

 27 80 -- -- -- -- רעדנעלסיוא רעדילגטימ עדייב

 150 140 -- -- (גרַא-"לסיוא ;!לסיוא-יגרַא) עטשימעג

 041 תית  =י= יח היי היי היד ייד טלעטשעגטסעפ טשינ

 1000 1000 = == יז יי זי יז יז יז יה יד == לכה-ךס

 (1,058) (24,072) == י= יי יה ייז יח יה יי יד י= = עזַאב

 ,7 'מונ ,סעריײא:סָאנעוב טָאטש רעד ןופ קיטסיטַאטס רַאפ לַאנרושז :עלעװק ?

 -וצ ךָאנ טלעפ ,ןריפסיוא עוויטַארעּפָא עכעלטנגייא יד ןעמענוצסיורַא ןכעלגעמרעד וצ ידכ

 רענעמ ןופ ץרָאּפָארּפ רעד ףיוא ךיז טיצַאב סָאד :לטיּפַאק םוצ עיצַאמרָאפניא עטצעל יד ןבעגוצ

 .ןסיוו וצ סָאד טכעלגעמרעד 12 לטעצ-ךיילגרַאפ סָאד .דנַאטשַאב ןשיטנַארגימיא ןשיווצ

 96 -- לכהי-ךס 90 -- ןפיורפ 90 -= רענעמ עיצַארענעג

 1000 485 51,598 = יה יה יד יד - עטשרע

(3427) 

 1000 20 681 = === יי= יח ייח ייד =- עטייווצ

(219) 
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 -עגסיוא ייווצ ןצנעדנעט עטשטייטעגסיוא יד ןופ ןייש ןיא ןענעכייצרַאפ ןָאק ןעמ :ריפסיוא

 :ןשינעעשעג עשיפַארגָאמעד ענעכָארּפש

 -ַאבקרעמ ַא טימ ךיז טריזירעטקַארַאכ דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב-ןטנַארגימיא עשידִיי יד (1

 .(6 לטעצ-ךיילגרַאפ) גנורעקלעפַאב רענעריובעג-יה רעשידִיי רעד יּפלכ ,טייקטרעטלערַאפ רער

 -לעפַאב-ןטנַארגימיא רעד ןופ (12 לטעצ-ךיילגרַאפ) דנַאטשַאב-רענעמ רערעסערג רעד (2

 טָאה ןוא ,רעדנעלסיוא ןשיווצ תונותח עקיסיוכרוד ןופ טייקכעלגעמ יד טצענערגַאב טָאה ,גנורעק

 .רעניטנעגרַא ןשיווצ תונותח עקיסיוכרוד ןופ טייקכעלגעמ יד טצענערגַאב לעלַארַאּפ ךיוא

 -ידנעוטיונ רעד וצ טריפ ןעגנוניישרעד עקיזָאד יד ןופ גנולקיווסיוא עשיגָאלָאיצָאס יד

 ערַאבקרעמ יד ביוא) "גנוריזינעגָאמָאה, ןופ ןסעצָארּפ יד ביוא זַא ןטכַארטרַאפ וצ ךיז טייק

 ןשיפַארגָאמעד ןפיוא זיולב ןייגנָא ןלעװ ,(גנורעקלעפַאב רעדנעלסיוא רעד ןופ גנורעדינּפָארַא

 םיחטש עקירעביא יד ףיוא טײקיזָאלמינּפ עכעלרעפעג ַא ןכַאזרוארַאפ וצ ,הטונ ייז ןענייז ,,חטש

 ןבעל-עדניימעג סָאד ךיז טלקיװטנַא סע עכלעוו ףיוא

 -נָא ןכעלטפַאשניײמעג רַאפ ןעמרָאפ ןעניפעג טסייה טײקיזָאלמינּפ עקיזָאד יד ןדיימוצסיוא

 -עד רעקידנעמוקפיוא רעד ןופ ךיז ןפַאש עכלעוו ,ןסעצָארּפ יד ןריטקעּפסער ןלָאז סָאװ ,רַאּפש

 .רוטקורטס רעשיפַארגָאמ

 -דנעוו ,סעמרָאנ) "געמרַאפ רוטלוק, םעד ןענעגייאוצ ןיא ,טרָאװ ןייא טימ ,ךיז טלדנַאה סע

 ךיז טעװ סָאװ עּפורג רעד ןופ ןטייקידנעװטיונ יד וצ (המודכו ,םיגהנמ ,סעיצידַארט ,ןטקנוּפ

 עלערוטלוק-לַאיצָאס ןופ "גנוצנַאלפרעביא עזיולב , יד קידנדיימסיוא ,םעד טימ ןבעלסיוא ןפרַאד

 -שיפַארגָאמעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא טלַאהפיוא ןרַאפ טעדנעוועג לענָאיצקנופ ןענייז סָאװ ,ןעמַאר

 ,טרידוטש ָאד ןרעװ סָאװ יד ןופ ,ןּפורג עלערוטלוק-לַאיצָאס ענעדישרַאפ

 ןעמוק ייז זַא -- ןעגנוניישרעד עקיזָאד יד ןענעכײצוצּפָא ףיוא -- ןבעגוצוצ יאדכ זיא סע

 ןוא "ןעגנוזייוונָא עלענָאיצקנופ , יד ןופ לָאר יד ןריפוצסיוא טָאבעג ןטימ ךיז ןקיטייצ ןוא ףיוא

 ."קיטירק רעוװיטקעיבָא; רעד ןופ טשינ

 *גנורעקלעּפַאב רעד ןופ גנולײטרַאפ עשיפַארגָאעג יד 5

 ַא ןכַאמ וצ רָאפ ךיז טמענ לטיּפַאק רעקיזָאד רעד ןעגנוטכַארטַאב עניימעגלַא 1. 5. 1

 -שידִיי םעד ןופ גנולייטרַאפ רעשיפַארגָאעג רעד ןופ ןעגנוניישרעד יד ןגעוו םוידוטש-ךיילגרַאפ

 ,גנורעקלעפַאב רעניטנעגרַא

 ןופ סעמעט יד ןופ זילַאנַא רעד זיא ןײמעגלַא ןיא זַא ,ןכַאמ וצ רָאלק יאדכ ךיוא זיא סע

 טיול) ןטַאד "ענעגױצעגסױרַא, ןופ טקודָארּפ ַא -- ןלַאפ טייהרעמ רעד ןיא --- טכירַאב ןקיזָאד

 זילַאנַא ןקיזָאד ןופ רענעלּפ יד ןענייז םורַא ױזַא ;(ןרָאװעג טרעלקעגפיוא רעירפ זיא סע יװ

 ןוא טייקפיט רעד רַאפ יאנת רעד ךיוא זיא סָאד ,ןטַאד עקידנריטסיזקע יד ףיוא ןזיױועגנָא דימת

 .ןריפסיוא ערעייז ןופ טייקטיירב

 רענענַארַאפ רעד טול ,ןעניפעגוצנייא טכייל זיא עמעט רעד וצ וויטקעיבָא ךיז קידנעיצַאב

 בוׂשי ןשידַיי ןלַאקָאל ןופ גנורימרָאפ רעד ןיא -- טַאהעג ןבָאה סע סָאװ גָאװ יד ,עיצַאמרָאפניא

 ,דנַאל ןרעניא ןיא טצעזַאב טשרעוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעגניטָאק ןטנַארגימיא יד ---

 ,סעיצַארענעג עדייב ןופ רעדילגטימ ענעריובעג-יה יד רעביא םוידוטש-ךיילגרַאפ םייב

 .ןדישרעטנוא ערַאבקרעמ ףױרַא ןעמוק

 ,טנעגניטָאק ןטסקיטכיװ ריא טריטורקער ,גנַאפמוא רעזדנוא ןופ עיצַארענעג עטשרע יד

 רעסָאיר-ערטנע ןשיווצ ,םעד ךָאנ ךיילג רעדָא ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ענעריובעג ןדִיי יד ןשיװצ

 ערעדנַא יד יװ טקנוּפ ,עפ-ַאטנַאס ןוא סערייא-סָאנעוב ןצניװָארּפ יד ןיא ענעריובעג יד ,ןדִיי

 .גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןופ ןטסקעט יד ןיא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא ןלעבַאט עז *
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 ץנעווקערפ ַא גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןשיװצ רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,ןדִיי עלעיצניוװָארּפ:

 .גנוטיידַאב רערענעלק ןופ:

 ,לייטנגעק ןיא ,ןריסנעדנָאק עיצַארענעג רעטייווצ רעד ןופ ןטנעגניטנָאק עלעיצניװָארּפ יד

 ץניװָארּפ ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןדַיי ענערָאבעג יד ןשיװצ ןצנעווקערפ עטסערג ערעייז

 יד ףיוא רעצניװָארּפ ערעדנַא ןוא רעסָאיר-ערטנע ,רעעפ-ַאטנַאס יד ןזָאל ןוא ,סערייא-סָאנעוב

 .רעצעלּפ עטשרעטניה:

 שוריפב זיא סָאװ ,עּפורג רעטסגנַיי רעד ןופ "טייקשיטעטשטּפיוה, ערעסערג עקיזָאד יד

 ןקידרדסכ ןופ ןייש ןיא ןרעװ טריטערּפרעטניא ףרַאד ,12 לטעצ-ךיילגרַאפ םעד ןיא ןזיוורעד

 .ןרעטלע ערעייז טכַאמעגכרוד ןבָאה סע סָאװ ,סרעטנעצ-טָאטש יד וצ סעצָארּפ-עיצַארגימ:

 ףיוא ךיז טקרעמ ,"עיצַארגימ עכעלרעניא; ןָא ןפור רימ סָאװ ,ךיז ןעיצרעביא עקיזָאד סָאד

 ,1947 ןופ עיצַאמרָאפניא-זנעצ רעד טימ ןטַאד ענעמוקַאב יד ןכיילגרַאפ רימ ןעוו ,ןפוא ןטלוב ַא;

 גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ גנולייטרעדנַאנופ 13 לטעציךיילגרַאפ

 סטיצקירסירי טיול

 ה ל י ה ק

 ץיצארענעג עט2 עץעיצַארענעג ץט1 1 1947 ןיא זנעצ ץעיצקידסירוי

0 90 90 

 725 29,2 666 יי = נייע ערי עי אפ טָאטשטּפױה

 86 1326 131 =-יו הל סע עב

 15 22 47 -- -- סָאיר-ערטנע 'װָארּפ

 43 14 68 טי יע ןדי- ;פ -ַאטנַאס "ווָארּפ

 641 68 88 -= == == ןצניוװָארפ ערעהנצ

 1000 1000 1000 == == -= -- לכה-ךס

 (1875) (689) עכט יאן ד = טי = עזַאב

 -נוא ןיא ןדַיי רעסָאיר-ערטנע ןופ לָאצ ערעסערג יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא סע

 רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ טייקרעדנוזַאב עלעודיווידניא ןייק טשינ זיא ,טימ רעזד

 ,גנורעקלעפַאב רעסָאיר-ערטנע רעד ןופ ץנעדנעט עיצַארגימ רענײמעגלַא רעד ןופ םרוג ַא זיא

 ,סעיצקידסירוי יד ןופ ענייא יו סָאיר-ערטנע ץניװָארּפ יד טריניפעד ָאדוגַאעטנָאמ .יא .ּפ

 -ײרלָאצ ַא קילבוּפער רעד ןופ עירָאטירעט רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעגרעדנַאנופ טָאה סָאװ

 גנורעקלעפַאב רענעגייא רעד ןופ ףערטַאב ןצנַאג םעֶד יװ ,גנורעקלעפַאב ענעריובעגנייא ערעב

 ןענופעג גנורעקלעפַאב רעסָאיר-ערטנע רעד ןופ 1494 ךיז טָאה 1947 ןיא .עירָאטירעט ריא ףיוא

 .ץניוװָארּפ ריא רעסיוא

 -עיצַארענעג ייווצ יד ןשיווצ ןדישרעטנוא עוויטַאטילַאװק יד סױרַא ןעמיווש לָאמַארעדיװ

 רעד ןופ גנולקיװטנַא עקיטפנוקוצ יד זַא ,טקעּפסַא ןקיזָאד ןיא .טלוב סױרַא טמוק סע ןוא ,ןּפורג
 -טימ עשירָאטַארגימ יד ןופ ןובשח ןפיוא ןייז טשינ ןיוש טעװ ,עדניימעג רעשידַיי רעלַאקָאל
 -לעפַאב רעשידִיי "רעשיטעטשטּפיוה, רעד ןופ סקּוװ ןטסקינייװעניא םעד ךרוד רָאנ .ןרעייטש
 .גנורעק
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 זילַאנַא רעלַאיצַאס-שימַאנַאקע 2

 -ָאקע; :ףירגַאב רעד ,םוירעטירק ַא יװ ,ןרָאװעג טצונַאב זיא ,זילַאנַא ןופ ןקעווצ יד רַאפ

 טמענ גנוריציפיסַאלק יד ןוא ,"ןוא; רעד ןופ גנורירעגוס רעד טול ,"ןָאזרעּפ עוויטקַא שימָאנ

 ןטלַאהעג טימ ןענָאזרעּפ עטקיטפעשַאב ןופ גטנַאפמוא םעד םורַא

 ןרעהעג -- ןלעווק יד ןופ טייקטצענערגַאב יד טכַא ןיא קידנעמענ -- ןרעפיצ ענעמוקַאב יד

 טימ ןרעוו טלעטשעגסיוא ןענָאק סָאװ ןכיילגרַאפ יד זַא ,טניימ רע .עיצַארענעג רעטייווצ רעד וצ

 -ניא-זנעצ יד סָאװ ,סָאמ רעד טיול ,טרעוו ןוויטַארטסוליא ןַא זיולב ןבָאה ןענָאק ,ןטַאד-זנעצ יד

 ןרעהעג סָאװ ,ןטַאד ערעזדנוא תעב ,רעטייוו ןוא רָאי 14 ןופ ןעגנושרָאפ וצ טרעהעג עיצַאמרָאפ

 ןרָאטקעס "עטסוויטקַא עמַאס; יד רָאפ ךיז טימ רשפא ןלעטש ,רעטלע-הנותח ןיא ןענױשרַאּפ וצ

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ,הרעשה רעטצעל רעקיזָאד רעד ןופ סָאװרַאפ םעד תוכיראב ןייז וצ ריבסמ קירעביא זיא סע

 טקריוװ טפַארק-סיוטש רעשימָאנָאקע רעד ןופ גנוקריוו יד זַא ,ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע רעבָא

 ַאזַא ףיוא ייז טביירט סָאד יו סָאמ רעד טיול ,רעקלעפרָאּפ עגנוי ףיוא ףרַאש רעייז סיוא ְךיִז

 -רטצה יד ןקעד וצ ידכ ,ןסרוסער עשימָאנָאקע ןופ ןכוז "ןעמַאזניימעג, ַא וצ ןפוא רעדנַא רעדָא

 ,םייה רעיינ רֶעד ןופ ןתוכ

 ּפיצנירּפ ןיא ךיז ןקרעמ ,"טעטיויטקַא רעשימָאנָאקע, רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ

 .ןעגנורעקלעפַאב עטכיילגרַאפ יד ןופ ןטַאד עלַאטנעמַאדנופ יד

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטעטיױװיטקַא עשימָאנָאקע :14 עלעבַאט

 (לטעצ-ךיילגרַאפ)

 הליהק 1947 ונעצ

 0 90 בָאגוצ

 7203 554 -- -- גנורעקלעפַאב עוויטקַא שימָאנָאקע

 ('גוצ 'גוצ) 7 (גוצ) 6 גנורעקלעפַאב עוויטקַא-טשינ שימָאנָאקע

 1000 1000 77 += יי= זיי יז = יי = ז= = לכה-ךס

 ןופ זילַאנַא רעקידמיטרּפ רעמ רעד :גנורעקלעפַאב עוויטקַא-טשינ שימָאנַאקע יד 2 1 1

 ,לטעצ-ךיילגרַאפ ןקידרעירפ םעד ןיא ,('גוצ 'גוצ) ןוא ('גוצ) טימ טנכייצַאב סעירָאגעטַאק יד

 ,סערעטניא ןרַאבקרעמ ןופ ןטַאטלוזער סױרַא טגנערב

 ,גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןופ ןטסקעט יד ןיא ןעלטעצ-ךיילגרַאפ ןוא 6 עלעבַאט עז *
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 ,גנורעקלעפַאב עויטקַא טינ שימָאנָאקע יד :15 לטעציךיילגרַאפ

 גנוקיטפעשַאב ןימ םער טיול טלייטעצ

 הליהק 1947 זנעצ

 : 50 גנוקיטפעשַאב ןופ ןימ

 26 4090 == == יה יח ז- עטקיטפעשַאב

 26 3225 = === זיז יז == טעברַא-זיוה

 65 3,8 == == יי יה יח == ןטנעדוטס

 05 246 == = יז יח יח = ערעדנַא

 01 327 -- -- -- עטקיטפעשַאב-טשינ

 01 עה -- עטרינָאיסנעּפ ,עטריליבוכ

 == 20 == == == יח יה == ערעדנַא

 10 -- -- -- עטלעטשעגטסעפ-טשינ

 (צ"צ) 7 (צ) 4460 == זיז יי יז יח = לכה-ךס

 לָאצ-ךיילגרַאפ ערענעלק יד יװ עכלעזַא ,ךיז ןקרעמ סָאװ ,ןדישרעטנוא עקידנטײדַאב יד
 ןטנעדוטס לָאצ ערעסערג יד ךעלגלָאפ ןוא עטריליבוכ ןופ ,גנוקיטפעשַאב-זיוה טימ ןעיורפ ןופ
 :ןיא ןרעװ טכוזעג ףרַאד

 ןּפורג עדייב ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע-לַאיצָאס רעד ןופ דישרעטנוא םעד
 ןוא ןּפורג עדייב ןופ רעטלע ןופ דישרעטנוא םעד
 .ןרעפיציזנעצ יד ןופ רעטלע-טייצ רעד

 ןויטַאטילַאװק ןטסערג ןופ עּפוורג רעד וצ טרעהעג גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןופ
 .טעברַא-זיוה טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןעיורפ יד ןופ יד סערעטניא

 -סױרַא ךיז טָאה סָאװ ,יורפ רעשידַיי רעד ןופ טינשּפָא"רעטלע רערעגנַיי-ויטַאלער רעד
 ,(2 לטיּפַאק עז) טעטילַאּפיצינומ רעד ןופ קיטסיטַאטס-הנותח רעד טימ ךיילגרַאפ םענופ ןזיוועג
 עטַאהעג-הנותח יד ןשיװצ סניטנעדוטס לָאצ עקידנטײדַאב ַא ןעניפעג ןופ טקַאפ ןטימ לעלַארַאּפ

 -ימָאנָאקע-לַאיצָאס רעכעלמיטנגייא רעד ןגעוו -- ןעגנוניישרעד עשיטקַאפ יװ -- ןדער ,ןעיורפ
 .עדניימעג רעשידִיי רעלַאקָאל רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעש

 -רעטנוא רעד ןעוו ןרעפיצ יד ןעגנערב סע סָאװ ,"גנוזייוונָאא רעד טימ לעלַארַאּפ רעבָא
 -עטָאּפיה ףױרַא ןעמיווש ,ןענָאזרעּפ עטרידוטש יד ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעכעלטנורג
 .סעיניל-טכיר עלַאיצָאס-שיכיסּפ עסיוועג ןופ תורעשה ןכעלגעמרעד סָאװ ,םינמיס עשיט

 ַא ןענייז ,רעקלעפרָאּפ עגנוי עטרידוטש-טציא יד זַא ,החנה רעד ןופ ןײגסױרַא לָאז'מ ביוא
 -לעז רעד ןיא ןָא ןעמענ רימ ביוא ןוא ,עדניימעג רעשידִיי רעקיטפנוקוצ רעד ןופ דוסי ןופ לייט

 ןופ סעמַאמ עקיטפנוקוצ יד ןענייז ,"ןעיורפ עטַאהעג-הנותח טשרָאקָא; טנייה יד זַא ,טייצ רעב
 טקיטעטשַאב ךיוא טרעװ ,ןײמעגלַא ןיא רעדניק עשידַיי יד ןופ ןוא ,רעדניק-לוש עשידַיי יד

 -ערטש-גנוקיטפעשַאב יד רעביא םוידוטש רעקידמיטרּפ רעד טגָארט סע סָאװ ,טייקיטכיוו יד
 זדנוא רַאפ סע טקעלּפטנַא רָאנ טשינ סָאװ ,סָאמ רעד ןיא ןרעטלע עקיטפניק יד ןופ ןעגנוב
 ןרעװ ןטלַאהעגפיוא טעװ סע יװ סָאמ רעד טול -- טדער סע רָאנ ,גנוזייװנָא עשימָאנָאקע ןַא

 ןעגנוָיצַאב עכעלשטנעמ-ןשיוװצ ןופ ןימ םעד ןגעוו -- גנובערטש--סגנוקיטפעשַאב עקיזָאד יד
 .רעדניק עקיטפנוקוצ יד ייב דיחי ןופ סוטַאטס-סגנויצרעד םעד ןוא

 יד ןזָאלרַאפ ,טסייה סָאד ,"טריזירַאלוקעס; ךיז ןבָאה סָאװ ,סעמַאמ ,קידנדער טערקנָאק
 -ייצרַאפ רעד ןופ לָאר יד טשינ ןלָאהרעדיװ ,ןעגנוקיטפעשַאב עלענָאיצידַארט-ךעלמיטנגייא
 -ינַאגרָא ,רעמענרעטנוא ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ ןלָאר סיוא ןריפ רָאנ ,ןטריוװ-זיוה רעקיט
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 א וצ -- טקעּפסַא ןכעלטפַאשניימעג םוצ תוכייש ןיא -- ןגעװַאב ףרַאד סָאד ,המודכו ןרָאטַאז

 -ַאר עלַאיצָאס ערעייז ןיא "טסַאפעגניירַא; ,םענַאבטלעוװ ַא ,עיצקַא ןַא ,ןושל-קורדסיוא םעיינ

 --- ןטַאד יד ןופ ריפסיוא םעד טול -- ןיילַא ךיז רַאפ ןוא ןַא ךיז ןעניפעג סָאװ יד ןופ ,ןעמ

 ,גנולקיװטנַא רעויסערגָארּפ ןוא גנורעדנערַאפ רעקידרדסכ ַא ןיא

 :טרעוו גנוקיטפעשַאב ןופ הגרדמ רעד טיול ,טעברַא-ןעיורפ רעד ןופ גנולייטרעדנַאנופ יד

 :לטעצ-ךיילגרַאפ ןקידנגלָאפ ןיא טריזירעטקַארַאכ

 גנוקיטפעשַאב ןופ הגרדמ רעד טיול טלייטעצ גנורעקלעפַאבױעיורפ

 הליהק 1947 זנעצ

 9 90 גנוקיטפעשאב ןופ הגרדמ

 279 26 -- -- -- וויטקַא-שימָאנָאקע

 541 774 -- וויטקַא-טשינ שימָאנָאקע

 100 1000 / = == יה יד יד = לכה-ךס

 -ןעיורפ רעד וצ קירוצ ךיז ןרעק רימ :גנורעקלעפַאב עוויטקַא-שימָאנָאקע יד 2. 1. 2.

 --- גנולגיּפשּפָא םשל -- ןריזילַאנַא וצ ידכ ,גנוקיטפעשַאב ןופ הגרדמ ריא ןוא גנורעקלעפַאב

 -וטש רעד ןופ רָאטקַאפ ןויטקַא-שימָאנָאקע ןקיזָאד ןופ קיטסירעטקַארַאכ-סגנוקיטפעשַאב יד

 ,גנורעקלעפַאב רעטריד

 ררימ ןלעוװ ,טייקכעלטקניּפ ערעסערג ַא ןכיירגרעד וצ ידכ ןוא טקנוּפדנַאטש-ךיילגרַאפ ןופ

 טיול ,גנולייטרעדנַאנופ יד קידנצונַאב ,ןטַאד ערעזדנוא טימ ןדנירגַאב עיצַאמרָאפניא-זנעצ יד

 "ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טיצַאב ,(1947) עיצַאמרָאפניא-זנעצ יד .סעּפורג-רעטלע ענעדישרַאפ יד

 ,טָאטשטּפױה רעד

 ןעיורפ 100 ףיוא ןעיורפ עוויטקַא-שימָאנָאקע :18 לטעציךיילנרַאפ

 עּפורג רעטלע רעדעי ןופ

 הליהק 1947 זנעצ

 90 6: עּפורג רעטלע

 9 29 -- -=- =- רָאי 17 זיב 14 ןופ

 27:3 20:5 -- -- == רָאי 29 זיב 18 ןופ

 3;28 299 -- -- -- רָאי 49 זיב 30 ןופ

 ָ? 148 -- -- רעטלע ןוא רָאי 50 ןופ

 29 22 == == -- -- לכהיךס

 "רעד יּפלכ יורפ רעשידִיי רעד ןופ "טעטיויטקַא; רעד ןיא סקּוװ רערַאבקרעמ רעד םגה

 -סטעברַא ןרעסערג ַא ןופ ןענימרעט יד ןיא ןרעוו טרעלקרעד ןָאק ,טפַאשלעזעג רענײמעגלַא

 -עגפיוא טשרָאקָא יד ןופ ןטעשזדוב-עילימַאפ יד ןקעד וצ טייקידנעווטיונ רעד תמחמ ,גנַארד

 -ָאנָאקע ערעדנַא ןופ ןענימרעט ןיא ןרעלקרעד וליפַא סע לָאז ןעמ ןעוו רעדָא ,ןעמייה עטלעטש

 'לבָאה רימ סָאװ ,הרעשה עשיטעטָאּפיה יד ןגעווטסעדנופ ךיז טקרַאטשרַאפ ,ןעגנוכייװּפָא עשימ

 -ןעיורפ "עוויטקַא שימָאנָאקע, עקרַאטש ןופ טייהנזעװנָא יד זַא ,ןיז םעד ןיא טלקיװטנַא .רעִירּפ

 ךיא ,ןבעל-ןעילימַאפ עשידִיי ןיא ןעגנורעדנע עלערוטקורטס ןעגנערבסױרַא טעוװ ,ןטנעגניטנָאק
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 עלענָאיצידַארט-טשינ, ןקריווסיוא ךיז ,ןפוא רעדנַא רעדָא ַאזַא ףיוא ןלעװ סע יװ סָאמ רעד

 ."םיכרד

 ,עיצַאמרָאפניא יד טכַא ןיא קידנעמענ ,טייקיטעט עלענָאיצוטיטסניא יד טעװ :סולש ןיא
 ,ןּפורג עטרידוטש יד ןיא סעיצַאמרָאפסנַארט עלערוטקורטס ןופ עיצַארעּפָא יד טרירטסיגער סָאװ
 -ניא רעקידנסילשפיונוצ ַא רַאפ ןעמרָאפ עוויטַארעּפָא רעמ ןעניפעג וצ דמעמ ןרעסעב ַא ןיא ןייז
 ."ןכעלטפַאשנײמעג-לַא; םעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ יד ןופ גנורירגעט

 ארוטקורטפ סגנוקיטפעשַאב יד 2 2

 קעװַא ןלעטש ןעגנוצענערגַאב עטסנרע ןטכיש עלַאיצָאס ןופ גנוריציפיסַאלק יד 2. 2. 14

 תמחמ ,גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןריציפיסַאלק לַאיצָאס טווּורּפ סָאװ םעד רַאפ ןלעווק יד

 ןרעפטנע וצ ןעמונעגרָאפ טשינ ךיז ןבָאה (תונותח רַאפ רעטסיגער-הליהק רעד) ןעגנודנעוו יד

 יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,הנכס יד .ןטעטילַאמרָאפ עשיטערָאעט עטמיטשַאב ףיוא

 ,ןרעפיצ עשיטסיטַאטס טימ עיצַאלוּפינַאמ רעד ןופ קידנעײגסױרַא ,ןּפורג עלַאער ןופ גנופַאש

 ,סעיצַאקיפיסַאלק עשיטעטָאּפיה -ןייר ןוא עקידתורעשה לַאפ ןקיזָאד ןיא ןגיילוצרָאפ טגניווצ

 ןטַאד ענענַארַאפ יד ןופ טײקמערָא רעד בילוצ

 -סױרַא יד קידנריטקעּפסער ,םוירעטירק-עיצַאקיפיסַאלק רעד זיא םעד ףיוא קידנקוק טשינ

 -ַאיצָאס-שיכיסּפ ןוא עלערוטקורטס ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ ,תוחנה עטכַארבעג

 בלַאה רעד) ןטקַארטסע יירד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז םעד ןופ טַאטלוזער ןיא .ןטּפעצנָאק על

 -פיוא ןטימ לעלַארַאּפ ,(רעקירעדינ רעד ןוא טכיש רעקיגנעהּפָא בלַאה ,טכיש רעקיגנעהּפָאמוא

 -טשינ יד טריסנעדנָאק סָאװ ,"ערעדנַא; ןופ גנונעכיײצַאב רעד רעטנוא טריּפורג ,ןטרעפ ַא ןלעטש

 .ןעגנוקיטפעשַאב עטנױלַאב

 יד טלעטשעגנעמַאזוצ ןצנַאג ןיא טָאה גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןופ לכה-ךס רעד

 טגנערב רעכלעוו ,לטעצ-ךיילגרַאפ רעקידרעטייוו רעד סױרַא טלעטש סע סָאװ ,גנולײטרעדנַאנַאפ

 טנעמַאטרַאּפעד ןשיגָאלָאיצָאס ןופ עטעקנַא רעטריפעגכרוד ַא טימ ךיילגרַאפ םעד ןיא ,סױרַא

 -רַאה, רעכעלרעניא רעד ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק ַא ,טעטילַאּפיצינומ רעסערייא-סָאנעוב רעד ןּופ
 .גנַאפמוא רעזדנוא ןופ ?טייקשינָאמ

 טליײטעגרעדנַאנופ גנורעקלעפַאב עוװיטקַא שימָאנָאקע יד :18 לטעציךיילגרַאפ

 ןטקַארטסע עלַאיצָאס טיול

 עטעקנַא עשיגָאלָאיצָאס הליהק

 קא 0 ןטקַארטסע

 42 -- -- -- -- טכיש רעכיוה

 55 541 -- -- טכיש רעקיגנעהּפָאמוא

 20 2 -- -- -- טכיש רעקיגנעהּפָא

 25 - -- -- -- -- טכיש-סקלָאּפ

 1000 1000 -= == -- -- לכהיךס

 (1481) (2262) == ךז יח יח ז- עזַאב

 ,ןטסקעט יד ןיא ןעלטעצ:ךיילגרַאפ ןוא 7 עלעבַאט עז *
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 עטרידוטש יד זַא ,שוריפב ןעז וצ טכייל זיא ,לטעצ-ךיילגרַאפ ןקירָאפ ןופ קידנעײגסױרַא

 96,550 םורַא ןעמענ (רעקיגנעהּפָאמוא ןוא רעקיגנעהּפָא) ןטקַארטסע עלעטימ יד ןופ גנורעקלעפַאב

 רָאפ ךיז טימ ןלעטש ייז סָאװ ,54,1 רעביאנגעק ,גנורעקלעפַאב רעטרידוטש רעד ןופ טנעצָארּפ

 ,גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןיא

 לעטשנעמַאװצ רעכעלרעניא רעד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טנַאסערעטניא זיא סע רעבָא

 -גיטנָאק ןקרַאטש ַא ןופ טייהנזעוונָא יד סױרַא טגנערב (7 לטעצ-ךיילגרַאפ) ןטקַארטסע יד ןופ

 -ורג ,גנורעקלעפַאב רעויטקַא רעד ןופ (48,5900) עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידִיי טנעג

 .ןטכיש עקירעדינ ןוא עקיגנעהּפָא ןטקַארטסקע יד ןיא טריּפ

 -הליהק ןופ רעטסומ ַא ףיוא רוטקורטס-סגנוקיטפעשַאב יד קידנרידוטש טָאה רעצטָאק .מ

 טכעלגעמרעד ,ןטלַאטשנַא-לוש 22 ןיא םידימלת עשידַיי יד ןופ ןרעטלע יד ןופ ןוא ,רעדילגטימ

 יד ךיז טלָאהרעדיװ סע ּוװ ,19 לטעצ-ךיילגרַאפ םעד ןריױרטסנָאקער וצ ןטַאד ענייז ךרוד

 -סע עלעטימ יד ןופ טכיוועגרעביא םעד ןגעוו ןרעכיזרַאפ עכלעוו ,סעיצַאװרעסבָא עקידרעירפ

 .רוטקורטס-סגנוקיטפעשַאב רעניטנעגרַא-שידִיי רעד ןופ ןטקַארט

 םעד ןיא ךיז ןקרעמ סָאװ ,ןדישרעטנוא יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טרעװו ךיוא זיא סע

 -רַאפ םעד ןופ ןייש ןיא ןרעוו טריטערּפרעטניא ךיוא ןפרַאד לטעצ-ךיילגרַאפ ןקידנגלָאפכָאנ

 יװ טקנוּפ ,ןעגנַאפמוא עטרעטסומעג יד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןקיטרַאנדיש

 .ןרעטסומ ערעזדנוא ןופ ןטײקיטרַאנדישרַאפ עקילעפוצ יד ןופ

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ רוטקורטס סגנוקיטפעאב :19 לטעצ-ךיילגרַאפ

 (וויטקַא שימַאנַאקע) עשירענעמ

 םוידוטש-הליהק רעטסומ ןרעטלע רעטסומ רעדילגטימ

 90 30 50 טקַארטסע

 6 758 654 -- טכיש רעקיגנעהּפָאמוא-בלַאה

 256 154 27,2 -- -- טכיש רעקיגנעהּפָא-בלַאה

 48 85 74 -- טכיש רעקיגנעהּפָא-קירעדינ

 100 1000 1000 == == -- -- לכהיךס

 (976) (6,433) (1,0259) == += =ד =- = עזַאב

 -סיוא טכעלגעמרעד ,עּפורג עטרידוטש יד ןריזירעטקַארַאכ וצ טליצעג ,עקידנביוא סָאד

 ,גנורעקלעפַאב-ןסַאמ רערַאבריציפיטנעדיא ןַא ןיא ךיז טלדנַאה סע זַא ,ּפיצנירּפ ןיא ןריפוצ
 תוכייש ןיא ןדישרעטנוא עקיטנָאק ךיז ןקרעמ סע ןכלעוו ןיא ,"גייטשפיוא ןיא סַאלקלטימ, ַא יו

 ,רענעמ יד ןוא ןעיורפ יד ןופ רוטקורטס-סגנוקיטפעשַאב רעד ןשווצ ?סוטַאטס, םעד וצ

 ןטעטױװיטקַא עקיגנַארטירד יד ןוא ןטקַארטסע-טכישלטימ יד ןשיװצ גנוריציפיטנעדיא יד
 טכַארבעגסױרַא קימיטשנייא זיא סָאװ ,(וויזַאא גנונידַאב ענײמעגלַא ,קנעב ,רעזייה-סלדנַאה)
 -עטשַאב לָאמַאכָאנ ןָאק ,עקירעמַאנײטַאל ןיא ןסַאלקלטימ יד ןופ עטנרעלעג יד ךרוד ןרָאװעג

 ןלעװק-עיצַאמרָאפניא ערעדנַא ךרוד טפַאשנימעג רעניטנעגרַא-שידַיי רעד ןיא ןרעװ טקיט
 ןטַאד ענעגייא ערעזדנוא ןופ טייקטצענערגַאב יד טכַא ןיא קידנעמענ

 -ךיילגרַאפ ַא טלעטשעגפיונוצ ןלעװק ענעדישרַאפ קידנעלמַאז ,ץיװָארָאה .ל .יא טָאה ױזַא

 ריא ןופ טנעצָארּפ ןכיוה ַא טָאה עניטנעגרַא םגה זַא; סױרַא ךיז טזייו סע רעכלעוו ןופ לטעצ

 -קַא עקיגנַאר-טירד יד ןיא) עיצַארטנעצנָאק עשידַיי יד זיא ,ןטכישלטימ יד ןיא גנורעקלעפַאב

 ןופ טייקיטכיוו יד סיוא טשינ טסילש סָאד .עמרָאנ יד יװ ,רעסערג קידנטײדַאב (ןטעטיוויט
* 
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןוא (ו"זַאא טכוציפ ,רוטלוקירגַא) ןטעטיוװיטקַא עקיגנַארטשרע יד ןיא לייטנָא ןשידִיי םעד

 .(ו"זַאא ליטסקעט ,עירטסודניא עשימיכ ,עיצקורטסנָאק) עקיגנַארטיײװצ

 תויאר עקיזָאד יד ןריטקעטעד וצ סערעטניא רעד ןעמוקעגפיוא זיא ןעמעלַא םעד ןופ

 וצ ידכ ,טפַאשנימעג רעניטנעגרַא -שידִיי רעד ןופ גנוריציפיטקַארטסע רעלַאיצָאס רעד ןופ

 -עג רעד ןופ גנוסַאּפוצ יד -- טקנוּפדנַאטש ןלענָאיצקנופ םעד ןופ -- םורַא ױזַא ןכיירגרעד

 -טימ עריא ןופ ןתוכרטצה ןוא ןטפַאשנגיא עלערוטקורטס יד וצ טייקיטעט רעכעלטפַאשלעז

 .רעדילג

 ןוא ,רעדילגטימ יד ןופ ןעגנוקיטפעשַאב עטריטיצ יד ץוח :רעזייונָא עקינייא 2. 2. 2.

 -עג "ןגױצעגסױרַאא ןיא עיגָאלָאדָאטעמ רעטלעטשעגסיוא רעד טיול ,גנוריזיטקַארטסע רעייז

 -ילַאער יד וצ גנַאהנעמַאזוצ ןסיוועג ַא ןבעגוצוצ ןכעלגעמרעד טעװ סָאװ ,רעזײװנָא ןַא ןרָאװ

 .ןטעטיוװיטקַא עטדיז

 ןטייב סָאװ ,רעקלעפרָאּפ יד ןופ ץרָאּפָארּפ יד ןלייטוצסיוא טווּורּפעג ןעמ טָאה םורַא ױזַא

 .םייה עיינ ַא ןגיילרַאפ םייב רערעדנוזַאב ַא ףיוא (ןרעטלע ערעייז ןופ) הריד עקידרעַירפ יד

 עסיורג ייוצ טיול ןטַאטלוזער עטלייטעגרעדנַאנופ יד טזייווַאב 8 לטעצ-ךיילגרַאפ רעד

 .עקיגנעהּפָאמוא ןוא עקיגנעהּפָא :ןּפורג-סגנוקיטפעשַאב

 ףיוא ןעמענ סָאװ יד ןענייז ,רעקינייוו ךָאנ ןוא ,הנותח ןגעוו סמוידוטש יד ןענייז עקינייו

 יב זַא טרעכיזרַאפ עטעקנַא עלעיצרעמָאק עקיטשרָאקָא ןַא רעבָא ,ןטקנוּפדנעװ עקיזָאד יד

 סָאװ ךעלרָאּפ עגנוי יד ייב שיוט-הריד ןופ ץרָאּפָארּפ יד זיא ,גייטשפיוא ןיא סַאלקלטימ םעד

 ,6090 ןופ ןבָאה הנותח ןעייג

 "שיוט-הריד, ןופ שינעטלעהרַאּפ ַא לכה-ךס ןיא טזייו גנורעקלעפַאב עטרידוטש ָאד יד

 ןיוש רעד טימ ךיילגרַאפ םייב ,טכעלגעמרעד טקנוּפדנעװ רעקיזָאד רעד ,טנעצָארּפ 67,896 ןופ
 ."רעזייוונָא ןַא, יװ ץונַאב ןייז ,גנורַאפרעד רענעזיװעגנָא

 :עקיגנעהּפָא תוריד ןטייב סע) סעירָאגעטַאק-סגנוקיטפעשַאב יד ןשיװצ ןדישרעטנוא יד
 גנַאהנעמַאזוצ ןכעלרעניא םעד ןפוא ןסיוועג ַא ףיוא ןָא ןזייוו ,(72,290 :עקיגנעהּפָאמוא ;66,196
 .גנודיײשרעדנַאנַאפ רעקיזָאד רעד ןופ

 *סץעּפורגױלַאנָאיסעּפָארּפ יד 2. 3

 יד ןָא ןעמענ סע סָאװ ,טייקיטכיוו עקידנגייטש יד :עגנוטכַארטַאב ענימעגלַא 2. 3. 1.

 -עלטפַאשלעזעג רעד ןופ גנוריפנָא ןוא גנוריפסיוא רעד ןיא ןּפורג ןלַאנָאיסעּפָארּפ ענעדישרַאפ

 -סגנוקיטפעשַאב רעייז ןטכױלַאב וצ טייקידנעװטיונ יד טכַארבעגפױרַא טָאה ,טייקיטעט רעכ

 ,.קיטסירעטקַארַאכ

 -ָאיסעּפָארּפ , ןופ גנונעכייצַאב רעד רעטנוא טריּפורג ןענייז ,לטיּפַאק ןקידנפיול םעד ןיא

 -ָארּפ עקירעביא יד ךיוא רָאנ ,רעירַאטיזרעװינוא עטרַיודַארג יד זיולב טשינ ,?סעּפורג ןלַאנ

 ןלַאירטסודניא ,ןטנַאיצרעמָאק :ליּפשייב םוצ ,טייקיטעט עכעלנייוועג ןיא ,ןּפורג עלענָאיסעפ

 .וו"זַאא

 וצ טייקידנעוטיונ יד זַא ,ןעשעג ןָאק סע -לַאנָאיסעּפָארּפ ערַאטיזרעווינוא יד 2. 3 2

 -יטרַאנדישרַאפ עכעלרעניא עסיוועג ןעלקנוטרַאפ לָאז סעיצַאזירָאגעטַאק עכעלסילשנייא ןפַאש

 החנה עקיזָאד יד ןָא טמענ "רעירַאטיזרעװינוא, יד ןופ לַאפ ןיא .עירָאגעטַאק רעד ןופ ןטייק

 .זילַאנַא רעקידמיטרּפ רעד ,רַאפרעד ןוא ,גנוטיידַאב ענעכָארּפשעגסױא ןַא

 עסיוועג טכַארבעגסױרַא ןבָאה "שזיטסערּפ סגנוקיטפעשַאב, ןגעוו סמוידוטש ענעדישרַאפ

 'ןופ ףירגַאב רעד, זַא טרעכיזרַאפ סימרומ .ג .לַאװסיוא-סגנוקיטפעשַאב םעד חכמ סעזעטָאּפיה

 ,גנולײטּפָא רעשינַאּפש רעד ןופ טסקעט ןיא סעלעבַאט יד ןוא 19 לטעצ-ךיילגרַאפ עז *
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 יד, .."דנַאטש ןשימָאנָאקע ןופ ןרָאטקַאפ טימ ןדנוברַאפ גנע זיא שזיטסערּפ ןכעלטפַאשלעזעג

 -יא יד רעטנורַא ןלַאפ ייז רעבָא ,"שזיטסערּפ, ןופ טקנוּפלטימ רעד ןענייז ,סעיסעפָארּפ עיירפ

 סיוא טלַאפ םורַא ױזַא ,"סערעירַאק עקיטרַאנדישרַאפ יד טל ,ןדישרעטנוא עטסקינייװענ

 .שזיטסערּפ-סגנוקיטפעשַאב ןופ סָאמ עטסכעה יד ןטַאקָאװדַא ןוא רעקידעמ יד ןופ ןובשח ןפיוא

 -רעווינוא עשידִיי יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןייטשרַאפ וצ רעסעב ידכ

 -ַאנ יד; ןָא ןפור רימ סָאװ םעד טימ דָאטעמ-ךיילגרַאפ םוצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ,רעירַאטיז

 ."טפַאשלעזעג עלַאנָאיצ

 -סטעברַא עטריזילַאיצעּפס ןופ טָאבנָא ןגעוו טוטיטסניא-ַאילעט-יד םעד ןופ םוידוטש רעד

 -ָארּפ עטריודַארג יד חוכמ ןטַאד עשיזַאב ןעגנערבוצסיורַא טכעלגעמרעד עניטנעגרַא ןיא טנעה

 םורַא ױזַא .1955-1960 דָאירעּפ םעד ןיא ,טעטיזרעווינוא רעסערייא-סָאנעוב ןופ ןלַאנָאיסעפ

 טיול -- ןענייז סע ּוװ ,עלעבַאט עקידנגלָאפ יד טלעטשעגפיוא ןלַאפ 18.854 ןגעוו רימ ןבָאה

 :סעירָאגעטַאק עסיורג ןופ סערעירַאק יד ןרָאװעג טריּפורג -- ןקרעמ ןָאק ןעמ

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידִיי יד תבוטל סקּוװ 9

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ לכה-ךס םענײמעגלַא םעד תבוטל סקווװ 9

 סערעירַאק טול ,ןלַאנָאיסטּפָארּפ ןופ גנולייטרַאפ ;20 לטעציךיילגרַאפ

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידִיי ןײמעגלַא ןיא ערעירַאק

90 90 

 204 2668 == יי= יי היה היה = ןיצידעמ

 162 159 == = == = שירעבישקניצ

 162 15 -- -- ןטפַאשנסיװ 'מָאנָאקע

 90 52 == == צימיכָאיב ןוא 'מרַאפ

 63 53 -- -- ןטפַאשנסיוו עטקַאזקע

 ןיימעגלַא ןיא 'פָארּפ ןופ סקוװ

 69 123 -- -= == טפאשנסיווטכעד

 69 16 = ידי ד טיתיאטנארפ
 25 44 == == -- -= רוטקעטיכרַאי

 --- 59 === === יז יח == קירטעטסבָא

 04 1,900 0 ייד היד יי = ך- == ערעדנַא

 24 - -- -- טלעטשעגטסעפ-טשינ

 1000 100 -- -= -- -- לכה-ךס

 (204) (18,854) -- -- -- -- צזַאב

 טשרעה סע זַא קנַאדעג ןפיוא ףױרַא טריפ ןלַאנָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ יד

 ,ןיצידעמ יו סערעירַאק עכלעזַא רַאפ -- ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידִיי ייב --- לַאװסיױא רעסיוועג ַא

 :קידנצונַאב ןרעוו טרעלקעגפיוא ןָאק סָאד םגה סָאװ ,עירענשזניא ןוא ןטפַאשנסיװ עשימָאנָאקע

 -קרעמפיוא רעמ רַאפ עמעט ַא ןייז סע ףרַאד ,"שזיטסערּפ-סגנוקיטפעשַאב; ןגעוו תוחנה יד

 ,סמוידוטש עטריזילַאיצעּפס ןוא עמַאז

 סָאװ ,םזילעלַארַאּפ ַא ןופ עינילטכיר יד זַא ,ןייז וצ רעשמ ךיז ךעלגעמ זיא שיטעטָאּפיה

 ,טקַאפ ןפיוא ןרעוו ןבירשעגוצ ףרַאד ןטַאקָאװדַא עשידַיי ןופ גנורעגימרַאפ רעד ףיוא ךיז טיצַאב
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 םענעלַאפעג, םעד ףיוא ,(רוטַאקָאװדַא טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאד) "עינילטכיר, עקיזָאד יד סָאוװי

 ןופ טשינ טמַאטש ןוא ,לענָאיצידַארט-ךעלמיטנגייא זיא סָאװ ,גייוצ םעד ןופ ?שזיטסערּפ

 ,רָאטקעס-סַאלקלטימ

 םעד טױל ןדישרעטנוא עקיטנָאק סױרַא ןעגנערב ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידִיי סעּפורג יד

 9 צלעבַאט יד טזייװַאב ןצנעדיווע עקיזָאד יד .טכעלשעג

 ןדיישוצסיוא ןָא טמוק רעװש רעייז :לַאירטסודניא ןוא ןטנַאיצרעמָאק יד 2. 2. 3.

 ןרעלק סָאװ ,ןקירבור-סגנוקיטפעשַאב לָאצ רעד ןופ טכיזנָא ןיא ,עירָאגעטַאק עקיזָאד יד יונעג

 טשינ ,לַאירטסודניא רעדָא טנַאיצרעמָאק ןופ טעטװיטקַא רעדָא עשזנַארב יד ,ףיוא טשינ

 -וצ ןכעלרעניא םעד ןקרעמוצנָא טנַאסערעטניא ןייז וצ סױרַא ךיז טזייו םעד ףיוא קידנקוק

 .עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד ןופ לעטשנעמַאז

 יד ןופ ןבַאגנָא-סגנוקיטפעשַאב יד ףיוא ךיז ןעִיצַאב ןטַאד ענעבעגעגנָא םורַא ױזַא יד

 .תולכ ןוא םינתח

 ןרעו טרירטסיגער ןטַאד יד ןלעװ סעירָאגעטַאק עסיוועג ןופ טייקרעגָאמ רעד בילוצ

 .עלעוטנעצָארּפ יד ןוא ןעגנוקיטפעשַאב עטולָאסבַא ערעייז ןיא

 טלײטרַאפ ,ןלַאירטסודניא ןוא ןטנַאיצרעמָאק :21 לטעציךיילגרַאפ

 טעטיוויטקַא רעד טיול

 90 ןטײקטמיטשַאב עטולָאסבַא ןטעטיוװיטקַא

 -סודניא ןוא ןטנַאיצרעמָאק

 4 240 (םיטרּפ ערערעמ ןָא) ןלַאירט

 21 44 -- -- -- -- סָארעניקָארַאמ

 26 16 -- סרעברַאפ ןוא רעדיינש

 2 120 == == == ז- == סנטסידָאמ

 17 80 == יז יח יז ז- גרַאװרעטופ

 1 5 רעצוּפ-לבעמ ןוא רעלָאטס

 11 5 -- -- -- םיבצק ןוא רעקעב

 10 4 -- -= == -= רעריציּפַאט

 07 20 == יז יז יז יז = רעטסוש

 100 243 == == -- == לכה:ךס

 -לעב-שיּפיט עּפורג רעסיוועג ַא ןופ טייקכעלגנירדוצ יד טגעװַאב ,ךיז טקרעמ סע יװ

 ,גנוריּפורג -סגנוקיטפעשַאב רעד ןיא טייקיטכיזרָאפ יד ןפרַאשרַאפ וצ ןטעטיױויטקַא עשהכאלמ

 םעלבָארּפ םעד ןופ ךיז ןרעקוצּפָא טיידַאב סע טלָאװ ,ןָאט טשינ סָאד ןלָאז רימ ןעוו תמחמ

 ןוא ליפױזַא טגרָאזַאב סָאװ ,"טנַארגימיא ןשידַיי םעד ןופ גנוריזירַאטעלָארּפסעד; רעד ןופ

 .ןגָאלָאיצָאס ערעזדנוא טגרָאזַאב טָאה

 ס 42 4

 =?( אר
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 ןכַאה סָאװ יד ןוא שארנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד

 חליחק רעד טימ טריפעגנַא

 -ָאד םעד ןופ רעדורב ןרעטלע סעד -- *ו"טשת ךוברָאי, ןיא

 -ךֵלָאג דוד ןופ טעברַא ןַא טכעלטנפערַאפ ןעוועג זיא -- "סקנּפ, ןקיז

 הליהק רעד ןופ ןעגנוטלַאוורַאפ יד ןוא סרעציזרָאפ יד ןגעוװ ןַאמ

 עיצוטיטסניא רעד ןופ גנּוײטשטנַא רעד טייז ,סערייא-סָאנעוב ןיא

 יו (הטלאוראפ ײד ןופ המישר יד רימ ןבעג ָאד ,1955 רָאי סוצ זיב

 = הק ן"וא דימ ןעגנערב םעד ץוח .1965 רָאי םוצ זיב 1955 רַאי ןופ

 = יהויא רעד ןופ ןטנעדיױערפ ײרד יד ןגעװ םיטרפ עשיפַארגָאיב

 םעד ןיא טעברַא ריא ןופ שארב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו עיצוט

 רעדילגטימ יד ךיוא ןענעכייצרַאפ רימ .טינשּפָא-טייצ ןטנָאמרעד

 ןוא 1963:1957 ןרָאי יד ןיא סעיסימָאק-הליהק ענעדיישרַאפ יד ןופ

 רעקיבלעז רעד ןיא ןטַאר עויטלוסנָאק עדייב ןופ רעדילגטימ יד

 ,טייצ

 ןשבמ םהרבא ר"ד

 טבעלעג טָאה רע סָאװ רָאי 24 יד ךשמב

 -ילַאער ןשבמ ר"ד טָאה ,בושי רעזדנוא ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא עוויטיזָאּפ רעייז טריז

 ןשידִיי םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג

 -נעטשרַאפ רעד תבוטל ןוא ןבעל ןלַאקָאל

 ךיוא קנַאדעג ןשיטסינויצ םעד רַאפ שינעד

 ,ןזיירק עשידִיי-טשינ ןיא

 שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןשבמ םהרבא ר"ד

 -נעק-ןכַארּפש טימ ,רוטלוק רעטיירב ַא טימ

 .תוירחא טימ ןוא וויטַאיציניא טימ ,שינעט

 יװ ,1926 רָאי ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רע

 -ידטלָאמעד ,וָאלָאקָאס םוחנ ןופ חילש רעד

 רעשיטסיניצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעק
 ןעוועג זיא ןעמוק ןייז .עיצַאזינַאגרָא-טלעװ

 םוחנ ןופ ךוזַאב םעד ןטיירגוצ טימ ןדנוברַאּפ

 רעקיזָאד רעד .עניטנעגרַא ןייק ווָאלָאקָאס
 םוחנ לייוו ,ןעמוקעגדנַאטשוצ טשינ זיא ךוזַאב
 ןקיבלעז םעד ןרָאװעג רטפנ זיא ווָאלָאקָאס

 ןשיװצ ןיוש ןבילברַאפ רעבָא זיא סע .רָאי

 .דער

 ךשמב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןשבמ ר"ד זדנוא

 רעזדנוא טימ טריציפיטנעדיא טייצ רעד

 *נבָאה ,רענעגייא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא בושי

 ןופ טמַא םעד ןעמענרַאפ וצ טכיירגרעד קיד

 דעו ןופ ןוא הליהק רעד ןופ שאר בשוי

 .תוליהקה

 ,1890 ןיא ןריובעג זיא ןשבמ םהרבא ר"ד

 טרימָאלּפיד 1912 ןיא .עינעמור ,יסַאי ןיא

 ןפיוא עיּפָאזָאליפ ןיא רָאטקָאד סלַא ךיז רע

 ןיא ןוא טרָאד .טעטיזרעווינוא רענילרעב

 -עּפס ,םוידוטש ןייז רָאפ רע טצעז ,גרובצריוו

 ןוא עשילַאטנעירָא ןיא ךיז קידנריזילַאיצ

 ןטפַאשנסיוו עשידַיי ךעלכעזטּפױה

 ּוו ,לארשי-ץרא ןייק רע טמוק 1913 ןיא

 -רה; עיזַאנמיג ןיא רָאסעּפָארּפ טרעו רע

 קירוצ רע טרָאפ רָאי עכעלטע ךָאנ ."הילצ

 ךיז רע טצעזַאב 1919 ןיא ןוא עינעמור ןייק

 טרעוװ רע ּוװ ,ביבא-לת ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ

 -יצינומ רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טמיטשַאב

 -רַאפ רע .ףָאגנעזיד ריאמ ךרוד טעטילַאּפ

 טרָאפ רע ןעוו ,1924 זיב טמַא םעד טמענ
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 דוסיה ןרק ןופ רָאטקעריד סלַא עינעמור ןייק

 ,1936 זיב טרָאד טביילברַאפ ןוא

 -רַא ןייק רע טמוק רָאי ןבלעז םעד ןיא

 רעשיטסינויצ רעד ןופ תוחילש ןיא עניטנעג

 -עד ךיז טצעזַאב רע ּוװ ,עיצַאזינַאגרָא-טלעוו

 ןופ ףוס םוצ זיב טביילברַאפ ןוא וויטיניפ

 .ןבעל שירעפעש ןייז

= 

 ןבילברַאפ זיא ןשבמ ר"ד סָאװ ןרָאי יד

 עטסרַאבטכורפ יד ןענייז ,בושי רעזדנוא ןיא

 יד .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטסשירעפעש ןיא

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטסינויצ עקיזָאד

 לטיּפַאק ךייר ַא זיא ,זדנוא ייב עיצַאוטקַא

 .ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ ןוא טייקיטעט ןופ

 עיצקַא רעד ןופ שארב טייטש ןשבמ רייד

 רעד זיא רע .ןרָאי ליפ ךשמב דוסיה ןרק ןּופ

 ןיא ץנעגַא רעשידַיי רעד ןופ רעייטשרָאפ

 -נײרַא ןבעל ןוא בייל טימ זיא ןוא עניטנעגרַא

 רעסיורג ַא .טעברַא רעשיטסינויצ ןיא ןָאטעג

 ןופ גנודנירג יד ןעוועג ותעשב זיא וטפיוא

 ייב ָאד ױזַא ,ןטעטימָאק עניטסעלַאּפדָארּפ

 -נעל רענַאקירעמַא-דיז ערעדנַא ןיא יו זדנוא

 -עגנָא יד טריזיליבָאמ ןבָאה עכלעוו ,רעד

 ,טײלסטַאטש ןוא ןלַאוטקעלעטניא עטסנעעז

 .לארשי-ץרא ןיא טכער ערעזדנוא רַאפ

 ןופ רעדנירג רעד ךיוא זיא ןשבמ ר"ד

 -צייו םעד ןופ גנולײטּפָא רעניטנעגרַא רעד

 -1ריפנָא ןעמונרַאפ טָאה ןוא טוטיטסניא-ןַאמ

 -טלעוו ןיא ,"תירב-ינב, ןיא סעיציזָאּפ עקיד

 -ַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןיא ,סערגנָאק

 -נַא ליפ ןוא ,לארשי תוברתל ןוכמ ןיא ,עיצ

 .ערעד

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןיא הליהק רעד ןופ שאר-בשוי ןוא "ַאיַאד,

 ןטמַא עלופתוירחא יד ףיוא .1955756 ןרָאי יד

 ןוא וויטַאיציניא ךס ַא ןזיועגסױרַא רע טָאה

 תובישח יד ןבייה וצ ןגָארטעגיײב ןוא עדריוו

 .בושי רעזדנוא ןיפ

 םעד ןרָאװעג רטפנ זיא ןשבמ םהרבא ר"ד

 ,1960 ץרעמ ןטס9

 ןיקטוג ךלמילא

 -ערּפער רעקידריוװ ַא זיא ןיקטוג ךלמילא

 ןיא רוד ןשידִיי ןטייוצ םעד ןופ טנַאטנעז

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .עניטנעגרַא

 ַא ,ָאסַאבליװַאסַאב ןיא 1895 רעבָאטקָא ןט8

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע יו םעד ךָאנ רָאי

 רע .סָאיר ערטנע ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי

 רעדניק עשידִיי עטשרע יד ןופ עקַאט זיא

 -ָארּפ רענעי ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סָאװ

 .ץניוו

 גנויצרעד עשידִיי עלענָאיצידַארט ןייז

 -ַארט ,םייה ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ןיקטוג טָאה

 לוש רעד ,ןרעטלע ענעטיהעגּפָא-לענָאיציד

 רעקיצניו טשינ ןוא טנרעלעג טָאה רע ּוװ

 ,ָאסַאבליװַאסַאב ןיא הביבס רעשידִיי רעד

 טדיישרעטנוא טשינרָאג טימ ךיז טָאה סָאװ

 סלַא .עּפָאריײא-חרזמ ןיא לטעטש םורפ ַא ןופ

 ןגָארטעג טָאה רע יוװ ,ןיקטוג טקנעדעג דניק

 םעד רַאפ ןײרַא לוש ןיא תילט םעד תבש

 ןופ ןרוּפש עקיזָאד יד ןוא .רוקָאניװ ןטלַא

 םיא ןענייז ,טײקשידִיי רעטּפַאזעגנייא רעד

 .קיביײא ףיוא ןבילברַאפ

 ןייז טײקרַאבקנַאד טימ טנָאמרעד ןיקטוג

 ןוא רעטוג ַא .יקסוװַאלסַארב רתלא רערעל

 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ רערעל רעיירטעג

 טימ רע טָאה לוש רעד ךָאנ .רעדניק יד טימ
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 טנרעלעג קיליוװירפ רעדניק ערעסעב יד

 .םיקסוּפ ,ארמג ,ך"נת

 ןבילברַאפ רע זיא ָאסַאבליװַאסַאב ןיא

 -עוב ןייק ךָאנרעד טמוק רע .רָאי ןט14 ןזיב

 ןיא ןירַא רע טערט ָאד ןוא סערייא סָאנ

 ,ָאשזַאמ עד ָאּפמַאק ןיא רַאטילימ ָאיכעלָאק

 -כיילג .רָאי ןט18 ןזיב ןבילברַאפ זיא רע ּווו

 -קַא עשיטסינויצ ןייז ןָא רע טגנַאפ קיטייצ

 סָאד ,"ןויצ תראפת/ ןייארַאפ ןיא עיצַאוט

 ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעטשרע רעד זיא

 -עּפש זיא סע ןכלעוו ןופ ,סערייא-סָאנעוב ןיא

 -עדעפ עשיטסינויצ יד ןעמוקעגסױרַא רעט

 רידנומ ןשירעטילימ ןיא עקַאט .עיצַאר

 -יטסינויצ רַאפ טלעג ןביילק ןיקטוג טגעלפ

 .ןקעווצ עש

 -עס רע טרעװ ָאסַאבליװַאסַאב ןיא קירוצ

 ןוא הדוגא רעשיטסינויצ רעד ןופ רַאטערק

 רע טערטרַאפ ,סרערעל ןיא לגנַאמ בילוצ

 רעקיטרָאד רעד ןיא רערעל ַא םישדח ןעצ

 ןויצנב רָאטקעריד ןעוועג זיא סע ּוװ ,עלוש

 טָאה סע ןעוװ רָאי ןבלעז םעד ןיא .,ןָאגיײפ

 טרעוו ,ןויצ יריעצ עיצקַארפ יד ןפַאשעג ךיז

 .םינקסע עשיטסַאיזוטנע יד ןופ רענייא רע

 -סָאנעוב ןייק רעדיו רע טמוק 1919 ןיא

 ןוא עטגייווצרַאפ ַא ןָא טגנַאפ רע ּוװ סערייא

 ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ עשיטַאמעטסיס

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ ןויצ יריעצ רעד

 עלַא ןלַאוטקעלעטניא עשידִיי רַאפ רעטנעצ

 ןבָאה עּפָארײא ןופ ןטנַארגימיא ענעמוקעג

 .םייה עקיטסייג רעייז ןענופעג ָאד

 ןעוועג ןענייז םיכירדמ עשיטסינויצ ענייז

 ללה רָאי עגנַאל וצ ןוא ,ה"ע ווָאסָאנָאמָאל דוד

 -לופ ךיז ןבָאה ייז .ןייפ ףסוי ןוא ַאקווָאמילַאמ

 םעד ןגָארטעגסױא ןוא טבעלעגסיוא םָאק

 טימ ןעגנַאגעגנָא טלָאמעד זיא סָאװ ףמַאק

 ,םינויצ ענײמעגלַא יד

 עכעלטפַאשלעזעג עכייר ַא טָאה ןיקטוג

 -קַא טָאה רע .עיצַאוטקַא עשיטסינויצ ןוא

 ןיא .,ןייארַאפ ץוש-ןטנַארגימיא ןיא טרַיוט

 רעדנירג יד ןופ רענייא ךיוא זיא ןוא ,יבכמ

 ךיוא זיא רע .1920 ןיא לוש-קילַאיב רעד ןופ

 -סקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 1951 רָאי ןיא טריסנונער טָאה רע ּוװ ,קנַאב

 יד יװ ןפוא ןטימ קימיטשנייא ןייז טשינ רַאפ

 ךיוא זיא רע .ןרָאװעג טריפעגנָא זיא קנַאב

 -רַאּפ ןויצ יריעצ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג

 יד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ןעװ ייט

 רָאי ןיא .1945 ןיא גנוקינייארַאפ עקיטליגדנע

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעוועג רע זיא 9

 "יא גנונעכער סלַא אשידק הרבח רעד ןופ

 -סה רַאפ טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ .רעעזרעב

 ןוא תמיק ןרק ןופ רעציזרָאפ-עציוו ,תורדת

 .תיבגמ ןופ רעציזרָאפ-עציוו

 רעד זיא הליהק רעד ןופ שאר-בשוי סלַא

 -רעד עוויטיזָאּפ ייר ַא טימ ןדנוברַאפ דָאירעּפ

 םעד ךָאנ סיוא טלַאפ ץנעדַאק ןייז .ןעגנוכיירג

 ןוא ןטוטַאטס יד ןופ םרָאפער ןטריפעגכרווד

 סע .ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ עטשרע יד ךָאנ

 ַא יו ןרעוו טנָאטַאב רעדנוזַאב רָאג ףרַאד

 -רערעל ןופ גנודנירג יד וטפיוא רעקיטכיוו

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,ליוװסעזָאמ ןיא רַאנימעס

 יו ,ץניװָארּפ רעד רַאפ רערעל ןופ גנוזייל ַא

 ןינב ןרַאפ ןייטשטנורג םעד ןגייל סָאד ךייא

 .הליהק רעד ייב רַאנימעס-רערעל ןופ
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 ןיישנעמַאק היבוט ר"ד

 טָאה רעכלעוו ,ןיישנעמַאק היבוט ר"ד

 רעד ןופ טמַא-ןטנעדיזערּפ םעד ןעמונרַאפ

 -צעל יד ךשמב תוליהקה דעו ןופ ןוא הליהק

 -געדיזערּפ עטסגנַיי יד ןופ זיא ,רָאי יירד עט

 -ידִיי רעד ןיא ןוא הליהק רעזדנוא ןיא ןט

 ןגעוו ןטסעבמַא טדער סָאד .ללכב טלעוװ רעש

 רעזדנוא ןיא טשרעה סע סָאװ טסייג םעד

 ןריט עריא טיירב טנפעעצ עכלעוו ,הליהק

 .תורוד עגנוי יד רַאֿפ

 טי יא אי

 ןיא ןריובעג זיא רע םגה ,ןיישנעמַאק
 ףרַאד ,1918 רָאי ןיא ,ןילָאװ-גָארטסָא ,ןלױֿפ
 טקודָארּפ ַא יװ ןרעװ טכַארטַאב רעבָא רע
 ןעמוקעגנָא זיא רע .הביבס רעזדנוא ןופ
 ןרעטלע יד טימ ןעמַאזצ דניק סלַא רעהַא
 יד ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,ענייז

 -סָא ןיא הליהק רעטלַא רעד ןופ עיצידַארט
 ןוא הרות-םוקמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,גָארט
 .תובישי עטמירַאב ןופ טרָא ןַא

 -ידַארט ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע
 -ַאב ךָאנ טָאה רע .םייה רעשידִיי רעלענָאיצ
 -טרובעג ןייז ןיא רדח ןיא ןענרעל וצ ןזיוו
 ָאד רע טָאה גנויצרעד עשידַיי ןייז .טָאטש
 םעד ייב לוש רעשיערבעה רעד ןיא ןעמוקַאב

 ןבָאה ןכָאנ .דנַאברַאפ-סקלָאּפ ןשיטסינויצ
 וצ טצעזעגרָאּפ רע טָאה ,לוש יד טקידנערַאפ
 -קעריד ,ןרעגעי ייב םידומיל עשידִיי ןענרעל
 ךיז רע טָאה םיא ייב .לוש רעד ןופ רָאט
 ,ך"נת ןיא תועידי עשיטַאמעטסיס ןברָאװרעד
 -ייווצ ַא .רוטַארעטיל עשיערבעה ןוא דומלת
 רַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ רענייז רערעל רעט
 -נייוו יבצ ר"ד ןעוועג זיא ,ןסיוװ ןשידִיי ןייז
 .רַאנימעס-רערעל ןופ רָאסעּפָארּפ ,ה"ע ןייטש

 ץנַאג ןבױהעגנָא טָאה ןיישנעמַאק ר"ד
 ןצרעפ וצ טייקיטעט עשיטסינויצ ןייז ירפ
 רמושה ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא רָאי
 .ןקה-שאר ןרָאװעג דלַאב זיא רע ּוװ ,ריעצה
 -יניא יד ןופ רענייא רע זיא טנעדוטס סלַא
 -שידִיי רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ סרָאטַאיצ
 ןוא "הקובא, עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטס
 ,"ָאירַאטיסרעװינוא ַאטסינָאיס ָאענעטַא;

 ,ךָאנ ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא ,רעטעּפש
 -עװַאב רעד ןופ רבח סלַא ןיירַא רע טערט
 םיא ןרעוו סע ּוװ ,תודחאתה-ןויצ-ילעוּפ גנוג
 טרעװ רע ןוא ןטמַא עקיטכיוו טױרטרַאפנָא
 .טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןיא דילגטימ ַא

 טריגעלעד רע טרעוו ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ
 ןופ רַאטערקעס סלַא טמַא םעד ןעמענרַאפ וצ
 -קעס ןטימ ןָא רע טריפ רעטעּפש .תמיק ןרק
 -- ךָאנרעד ןוא דוסיה ןרק ןופ טַאירַאטער

 רע ּוװ ןטמַא ,ןייּפמַאק ןטקיניײארַאפ ןטימ
 -יד ןוא וויטַאיציניא טימ סיוא ךיז טנכייצ
 .טײקשימַאנ

 -קעס ןעוועג רע זיא ןדָאירעּפ יירד ךשמב

 זיא ,ײטרַאּפ רעטקינייארַאפ רעד ןופ רַאטער
 ןסערגנָאק עשיטסינויצ וצ ןרָאװעג טריגעלעד
 .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ דילגטימ ַא זיא ןוא

 סלַא טמַא ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד ףיוא

 -טפַאשלעזעג רעטסכעה רעד -- להקה-שאר

 רע טָאה -- בושי רעזדנוא ןופ טמַא רעכעל

 -עלטפַאשלעזעג רַאפ דלעפ טיירב ַא טַאהעג

 וצ ןגָארטעגײב ךס ַא טָאה ןוא טעברַא רעכ

 רעד ןופ טסייג ןשיטסינויצ םעד ןרעפיטרַאּפ

 .הליהק

 ףרַאד ץנעדיזערּפ ןייז ןופ טייצ רעד ןיא
 ץוח ַא ,ןרעװ טלייטעגסיוא רעדנוזַאב רָאג
 גנודנירג יד -- סעוויטַאיציניא עקילָאצמוא

 עי ןךײמ
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 ןטָארטרַאפ קידריוװ טָאה ןיישנעמַאק ר"ד -ַאיצָאס ןוא קיטסיטַאטס רַאפ ָארויב רעד ןופ
 -ןיא ייב תוליהקה דעו םעד ןוא הליהק יד רַאפ הבישי יד ןפַאש סָאד ,ןעגנושרָאפ על

 .תופיסַא עשידִיי עלַאנָאיצַאנרעס .ערעדנַא ןוא םינבר

 רעסערייא סָאנעוב רעד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 1957 זיב 1954 רָאי םעד ןופ הליהק

 :1955 טפוניוא -- 1954 רעבמעטּפעפ ,ץנעדַאק עטס1

 רעט2 ;וָאקַאילָאּפ םהרבא -- רעציזרָאפ-עציוו רעט1 ;שטיװָאניבַאר לאומש -- רעציזרָאפ

 -ןטקַא ;יקסוָאכישזדַאר ןמחנ 'שזניא -- רַאטערקעס-לַארענעג :ןיוועל ָאילוכ --- רעציזרָאפ-עציוו

 -ָארּפ רעט2 ;גרעבנעזייא םוחנ -- רַאטערקעסדָארּפ רעט1 ;ןַאמרעבוַאלג והילא -- רַאטערקעס

 רזעילא --- ריסַאקדָארּפ רעט1 ;ףָאקלַאשט םייח -- ריסַאק ;שטיװָאנַאמרעה החמש -- רַאטערקעס

 בקעי ,שינַאכ בקעי :רעדילגטימ-גנוטלַאװרַאפ .ןיוועל םייח -- ריסַאקדָארּפ רעט2 ;ןַאמדירפ

 שרעה ,שטַאקט השמ ,ןיזיור דוד ר"ד ,שטיוװָאניבַאר ןָאעל ,רענרעל ָאדרַאנרעב ר"ד ,שטיװָאבוקַאי

 לאומש ,יקציזדָארג ָאדרַאנרעב ,שטידָארָאג השמ ,גרובנעדע ָאדרַאנרעב ,קרַאמענעד ךורב ,ןמלז

 דוד :רעעזרעביא-גנונעכער ;ןַאמרענייו לאוי ,קינָאה השמ ,יקסנַאשזורּפ ןַאמלעז ,רעפמעק

 ָארַאזַאל ,שטיװָאבוקַאי קחצי :רעעזרעביא-'כער ןופ רעטערטרַאפ ;ןַאטלָאק השמ ,יקסווָאקַאלוק

 .יקסלעווַאס

 :1956 רעבמעצעד -- 1955 רעבמעטּפעפ ,ןינעדַאק עטס2

 רעט2 ;וָאקַאילָאּפ םהרבא -- רעציזרָאפ-עציו רעט1 ;ןשבמ םהרבא ר"ד -- רעציזרָאפ

 ?יקסװָאכישזדַאר ןמחנ 'שזניא -- רַאטערקעס-לַארענעג ;קיװָאנ לוַאר ר"ד -- רעציזּרָאפ-עציוו

 רעט2 ;םולבנעזָאר רזעילא -- רַאטערקעסדָארּפ רעט1 ;ןַאמרעבוַאלג והילא -- רַאטערקעס-ןטקַא

 -- ריסַאקדָארּפ רעט1 ;ףָאקלַאשט םייח -- ריסַאק ;ןַאמסקילג לדנעמ ףסוי -- רַאטערקעסיָארּכ

 -עד ךורב :רעדילגטימ-גנוטלַאװרַאפ .ןיוועל םייח --- ריסַאקדָארּפ רעט2 ;רעלעװק המלש בייל

 -נַאשזורּפ-רעפמעק לאומש ,יקציזדָארג ףסוי ,שטידָארָאג השמ ,גרובנעדע ָאדרַאנרעב ,קרַאמענ

 ,גרעבנעלָאה ןַאמרעה ,ןַאקרַאב ָאדרַאנרעב ,ןָאזנערַא ןָאעל ,ןַאמרענייו לאוי ,קינָאה השמ ,יקס

 תשמ :רעעזרעביא-גנונעכער .שטיוועלומש בייל ,רעטּפעצער לעונַאמ ,ןַאהָאק דוד ,חמשי ךורב

 לאקזחי ,יקסלעוװַאס ָארַאזַאל :רעעזרעביא-יכער ןופ רעטערטרַאפ .טדימשדלָאג ןַאמרעה ,ןַאטלָאק

 .ןייטשניבור
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 רעדילגטיט סננוטלַאװרַאּפ
 1960 -- 1997 רָאירעּפ

 ןיקטוג ךלמילא
 רענרעל ָאדרַאנרעב
 געוװ והילא
 שרעגנייפ יבצ
 ןיזיור דוד ר"ד
 גרעבלטימ םהרבא
 גנַאז לארשי
 שריה רתלא
 ןַאמלרעּפ השמ
 בילטָאג 0

 ןַאמרעּפעפ ןבוו
 מרעגנוי ם 8ו נמ

 לעב יאך ר רעציזרָאפ

 הונ א 2 וואט יע רעציזרָאפ-עציוו רעמ1

 יט יב רעציזרָאפ-עציוו רעט2

 רַאטערקעס-לַארענעג

 רַאטערקעס-ןטקַא

 -- - -- -- רַאטערקעסדָארּפ רעטשרע

 -- -- -- -- 1958/59 ריסַאקדָארּפ רעט1

 -- -- -- -- 1959/60 ריסַאקדָארּפ רעט1

 -- -- - -- 1958/59 ריסַאקדָארּפ רעט2

 -- -- -- -- 1959/60 ריסַאק-ָארּפ רעט2

 :ןל ַא ק ָא װ

 ןרעטשנגרַאמ לאונמע שטיװַאקרעב בקעי סיזרו+ז
 ןייטשנרעב לאיתוקי
 רעפעפ םייח
 ןַאמשיּפ השמ

 שטיװָאניבַאר ןאעל
 גרעבנעזַאר .מ סח
 רעקַאט א

 רעװַארגנעװ .כ ףסוי שטידָארָאג השמ
 ינזַאלעשז ַאירָאגערג

 : רעעזרעביא-סגנונעכער

 ןַאמקַאבַאמ שהיה =//וכ וד ר"ד לעגיּפש דוד

 : רעטערטרַאפ

 רענליוו ןורהא שטאפסנא ָאדערפנַאמ

 סעיסימַאק- בוס

7--- 1960 

 רוטלוק

 גרעבלטימ םהרבא :רַאטערקעס

 ןַאמרעגנוי םחנמ :רַאטערקעסדָארּפ

 ןייטשנרעב לאיתוקי

 ןיזיור דוד

 שטיוװָאקרעב בקעי

 שטידָארָאג והילא

 דלעפשריה ןמלז

 קליוו טרוק

 ןַאמטוג .ב .י

 יג לא
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 טנגוי

 ןיזיור דוד ר"ד :רַאטערקעס

 שטיווָאקרעב בקעי :רַאטערקעסדָארּפ

 רענרעל ָאדרַאנרעב ר"ד

 בילטָאג ןמז

 ינזַאלעשז ָאירָאגערג

 ףליה עלַאיצַאס

 רעקָאט ריאמ :רַאטערקעס

 ינזַאלעשז ָאירָאגערג :רַאטערקעסדָארּפ

 רעפעפ םייח

 גנַאז לארשי

 רשנ דוד

 ברַאפנעזָאר לארשי

 קענעב קחצי

 ןייטשנרעב יכדרמ

 תואוולה

 רעוװָארגנעװ םייח ףסוי :רַאטערקעס

 ןרעטשנגרָאמ לאונמע :רַאטערקעסדָארּפ

 שטיװָאניבַאר ןָאעל

 ןַאמשיּפ השמ

 רעקָאט ריאמ

 םיובנירג לארשי

 הילע

 שטיווָאקרעב בקעי :רַאטערקעס

 ןיזיור דוד ר"ד :רַאטערקעסַָארּפ

 רעווָארגנעװ ףסוי םייח

 בילטָאג ןמלז

 גרעבנזייא לשיפ

 םיובנירג לארשי

 גרעבנעזָאר סחנּפ

 עיסימָאק - תוררוב

 שטידָארָאג השמ :רעציזרָאּפ

 שטיװָאניבַאר ןָאעל :רעציזרָאפ-עציוו

 ןרעטשנגרָאמ לאונמע

 רעװָארגנעװ םייח ףסוי

 סניבור ןועמש
 ףייר קחצי

 יקסנַאינרוט השמ

 יקסוװָאקַאלוק דוד

 םינינע עזעיגילער

 געוו והילא :רַאטערקעפ

 גנַאז לארשי :רַאטערקעסדָארפ

 רעווָארגנעװ םייח ףסוי

 שטאפסנא ָאדערפנַאמ

 ןינילס ןורהא

 רעגרובמַאה ףסוי

 רעסואהטער דוד םייח

 סנימלע - יתב

 רעפעפ םייח :רַאטערקעס

 ןַאמשיפ השמ :רַאטערקעסדָארּפ

 רענליוו ןורהא

 לעגיּפש דוד

 געוו והילא

 גרעבנעזָאר .מ סחנּפ

 ַאירעשטָאק
 גרעבנעזָאר .מ סחנּפ :רַאטערקעס

 רעפעפ םייח :רַאטערקעסדַארּפ

 לעגיּפש דוד

 געוו והילא

 גנַאז לארשי

 עיסימָאק-ףיוקנייא

 ןַאמשיּפ השמ :רַאטערקעט

 ןרעטשנגרָאמ לעונַאמ :רַאטערקעסָארּפ

 שטידָארָאג השמ

 שטאּפסנא ָאדערפנַאק

 רענליוו ןורהא

 עלענַאיצוטיטסניארעטניא

 בילטָאג ןמלז :רַאטערקעס

 גרעבלטימ םהרבא :רַאטערקעסדָארּפ

 רענרעל ָאדרַאנרעב ר"ד

 ןייטשנרעב לאיתוקי

 ןיזיור דוד ר"ד

 רעדילגטימ

 רענרעל ָאדרַאנרעב ר"ד :רַאטערקעס

 לעגיּפש דוד :רַאטערקעסַָארפ

 גרעבנעזָאר .מ סחנּפ

 שטידָארָאג השמ

 שטיװָאניבַאר ןָאעל

 שטיװָאצַאק םוַאנ

 טרעּפמעל ןימינב

 יקסנישטלָאט ָארדנַאכעלַא

 רעבליזנייפ בקעי
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 טַאר ןופ רערילגטימ

 1 רעמונ עטסיל

 ןיישנעמַאק היבוט ר"ד

 רעליפ עד .ס ַארַאלק א"דד
 ןַאמדירפ רזעילא

 יקסווָאכיזדַאר ןמחנ ישזניא

 יקסרָאקיס םייה

 סניבור ןועמש

 םיובנירג לארשי

 ןַאמרעב השמ

 ןַאמפוַאק עקירנע

 רשכ דוד

 ַאלרעּפ םירפא

 גרעבנזייא לשיפ

 קנַאלב םייח 'שזניא

 דלעפטיירב הנקלא

 םיוברעדעצ לאונמע

 דלָאג בייֵל

 יקסװָאבַארג בקעי

 טכעה השמ

 ןַאמפָאה ָאילוכ

 דלעפשריה ןמלז

 רעלניא ןושרג

 יקסנימַאק רסיא

 רעמערק איסוז

 טרעּפמעל ןימינב

 יקסלָאדָאּפ סָאלרַאק

 ףייר והילא

 יקסנישטלָאט ָארדנַאכעלַא

 יקסנַאינרוט השמ

 ןַאמרעניײוו ןורהא

 ַאקָאמילַאמ ללה

 2 רעמונ עטסיל

 ץנימרעּפוק לארשי

 שטיוועכעסוװָא לארשי

 קיווצ עקירנע

 ץ"כ המלש

 3 רעמונ עטסיל

 רעסקָאב קחצי

 ןַאמרעטסוש ןועמש
 רעלימ בקעי

 1960 --- 1957 דָאירעּפ

 4 רעמונ עטסיל

 רעמײהנעּפָא ָאטסענרע

 רעגרובמַאה עסָאכ

 קליוו טרוק

 טַאװכ דירפגיז

 רעגרעבדלָאג ָאמרעשזיג

 5 רעמונ עטסיל

 װָארַאקורד ןושמש ר"ד

 ץישפיל ָאיכרעפ

 יקסווָאכיב קַאסיא

 ןַאמרעייפ ןָאעל
 יקסװָאקליסַאװ לארשי

 סעלירוּפ לארשי

 דנַאלדירּפ דוד

 יקסווָאבלָאק ןָאעל
 יקסווָאבלָאק ףלָאװ

 ןַאמרעסעב לעגימ

 גרעברעבליז ןָאמָאלַאס

 6 רעמונ עטסיל

 ןייטשנסייוו ָאדרַאנרעב

 ןַאמרעזַאלג רַאקסָא 'שזניא

 ןעליעל לארשי

 זָאװָאדָאװ סָאקרַאמ ר"ד

 1 רעמונ עטסיל

 ןרָאה ףסוי
 ןייטשנרעב יכדַ-מ
 ץרּפ יכדרמ ר"ד

 8 רעמונ עטסיל

 ןייטשלקניפ םייח

 יקסנעווָאק הנוי ר"ד

 שטיווָאקרוי ןורהא

 ןָאגייפ ָאירָאגערג 'שזניא

 ךורבַא ןָאעל
 יקסווָאקַאלוק דוד

 שטיװָאצַאק םוַאנ

 טענַאב ףסוי

 ברַאפנעזָאר לארשי

 שי
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 קעינעב קחצי

 ּפרַאק ָאטניסַאכ
 רַאמיא ןָאמָאלַאס
 לָאסַארַאּפ עסָאב

 9 רעמונ עטסיל

 וװָאקַאילָאּפ םהרבא

 ץישפיל השמ

 רעבליזנייפ בקעי

 יקסנַאשטעיּפ בקעי

 ןיבַאר השמ

 ןַאמטוג .ב םייה

 ןינילס ןורהא

 ךַאברעװַא בקעי
 רעסַאװדלָאג והיתתמ

 יקסווָאזָארָאמ סָאקרַאמ

 ןַאמסקולג ףלָאװ

 10 רעמונ עטסיל

 רעטטיג ןתנ

 רעזיאטאר םייח

 ןַאמדלעּפ ןָאעל

 שטיװָאבוקַאי ףסוי

 ענשטינַארגַאז והילא

 רעדילגטימ טגנוטלַאװרַאפ
 1963 -- 1960 רָאירעּפ

 יי יא רעציזרָאפ

 -- -- רעציזרָאפ-עציװ רעט1
 -- -- רעציזרָאפ-עציוו רעט2
 -- -- רַאטערקעסילַארענעג
 -- = -- -- רַאטערקעס-ןטקַא
 -- -- רַאטערקעסדָארּפ רעט1

 -- -- רַאטערקעסיָארּפ רעט2

 ןיישנעמאק היבוט ר"ד
 ןַאמרעזַאלג לאומש
 ןיילק ָאינָאטנַא
 ןַאמדירּפ רזעילא
 ןילַײה דוד ל"ד
 קינָאה השמ
 יקסוװָאמילק דוד

 קא = וע טי ריסַאקדָארּפ רעט1
 יי א בי א == א == ריסַאק-ָארּפ רעט2

 : ןלַאקָאװ

 סעפרַאק לארשי
 ןירטיצ המלש

 ּפָאקָארג רשֲא
 יקסװָאקַאלוק דוד
 סייוו שידק

 םיובנירג לארשי
 רעלגנערפ ריאמ
 שטיװָאניבַאר ןָאעל
 רעטכַארט יאמש
 קינזער דוד
 ןַאמגילעז ריאמ

 יָאל עּפילעפ

 ןַאלּפַאק השמ

 ןַאמשיּפ השמ
 ןַאמסקילג לדנעמ ףסוי
 דלָאג בייל

 : רעעזרעביא-סגנונעכער

 לעגיּפש רוד

 : רעטערטרַאפ

 שטאּפסנא ָאדערפנַאמ

-- 216 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 סעיסימָאקבוס עכעלרעניא

 רוטלוק

 קינָאה השמ :רַאטערקעט

 ןירטיצ המלש

 סעפרַאק לארשי

 ןיזיור דוד ר"דז

 ןַאמרעגנוי םחנמ

 (לארשי ןיא) רעברַאג אנח

 ןהכ חנ

 גרעבלטימ םהרבא

 לעימכ ָאדרַאנרעב ָאילוכ

 ןַאמרעזַאלג רַאקסָא ישזניא

 טנגוי

 ןיזיור דוד ר"ד :רַאטערקעס

 קינָאה השמ

 יקסווָאמילק דוד

 טַאברָאג םהרבא

 יקסניוויד ָאפלָאדַא

 וװָאכוס ןָאמָאלַאס

 קינזער דוד

 ןייטשנרעב ןָאעל

 ףליה עלַאיצָאס

 ןַאמגילעז ריאמ :רַאטערקעט

 סעפרַאק לארשי

 םיובנירג לארשי

 ןַאלּפַאק השמ

 יקסנַאּפעטס רָאדַאװלַאס

 גרעבנזייא עד .ב ַארוַאל

 דודג לאומש

 לָאסַארַאּפ עסָאכ

 ןעליעל לארשיי

 ןייטשנרעב יכדרמ

 ןיילק םהרבא

 תואוולה

 ןַאמשיּפ השמ :רַאטערקעס

 רעלגנערּפ ריאמ

 ןַאלּפַאק השמ

 רענעשימ דוד השמ

 ה"ע לעגיּפש דוד

 ןַאמדלעפ סַאילע

 סייוו שידק

 הילע

 ןַאמרעזַאלג לאומש :רַאטערקעס

 ןיִזיוה 'דוד רײד

 רעטכַארט יאמש

 ןיוועל ןבואר

 יקסנַאינרוט םהרבא

 שטיװָאריאמ ָאילוכ

 רעדעפ הירא

 ברַאפנעזָאר לארשי

 עיסימָאק-תוררוב

 יקסװָאקַאלוק דוד :רעציזרָאפ

 ןַאלּפַאק השמ

 יקסווָאגָאר ףסוי

 ףייר והילא

 ןינעמ ןָאעל

 חמשי ךורב

 ה"ע טדימשדלָאג ָאדנַאמרַא

 סייוו שידק

 םינינע עזעיגילער

 יקסווָאמילק דוד :רַאטערקעס

 ןַאמרעזַאלג לאומש

 ןַאמסקילג לדנעמ ףסוי

 שטיוװָאקציא יכדרמ

 ןיוועל ָאמיסקַאמ

 ףרַאה ןַאוכ

 סימרומ ָאבָאקַאכ

 גייווצנעמולב לשיפ

 ַאירעשטָאק ןוא סנימלע-יתב
 לעגיּפש דוד :רַאטערקעפ

 םיובנירג לארשי

 ןַאמרעזַאלג לאומש

 רעלגנערּפ ריאמ

 שטיװָאניבַאר ןָאעל

 אלאוו ָאירָאגערג

 שטאפסנא ָאדערפנַאמ

 קינזער דוד

 עיסימָאק-ףיוקנייא

 םיובנירג לארשי :רַאטערקעס

 לעגיּפש דוד

 2 פה
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 רעלגנערּפ ריאמ

 יָאל עּפילעפ

 יקסנַאינרוט השמ

 ןיוועל םייח

 ּפרַאק ָאטניסַאכ

 עלענָאיצוטיטסניארעטניא

 ןיילק ָאינָאטנַא :רַאטערקעס

 יקסווָאמילק דוד

 שטאּפסנַא ָאדערפנַאמ

 ייקימ םהרבא

 ןורפא הידידי

 רעדילנטימ

 טרַאבדלָאג הימחנ

 יקסרָאװדָאװָאנ ןמחנ שרעה

 רעדילגטימ

 יָאל עּפילעפ :רַאטערקעס

 םיובנירג לארשי

 לעגיּפש דוד

 ןַאמרענייװ ןורהא

 רעסַאװדלָאג והיתתמ

 רעדנַאװש ָאיליכ

 לעטסעג ןוש-ג

 יולבלמיה עקירנע

 רעגנילק ןַאמרעה

 טַא ר ןופ

 1903 --- 1960 דָאירעּפ

 1 רעמונ עטסיל

 ןייטשלקניפ םייה

 גרעבלטימ םהרבא

 שטיװָאצַאק םוַאנ

 ּפרַאק ָאטניסַאב

 רעדנַאװש ָאילוכ

 טענַאב עסָאכ

 גרובנעדע ָאדרַאנרעב

 ברַאפנעזָאר .ד לארשי

 חמשי ָאטקידענעב

 ןַאמדלעפ סַאילע

 קינַאכעמ קילעז

 לָאסַארַאּפ עסָאכ

 ןורפא הידידי

 ןַאמפוק רזעילא

 ןַאמלעז שרעה

 שטיוװָאצמינ ָאירָאגערג

 2 רעמונ עטסיל

 ןייד השינ

 ןייטשנרעב השמ

 ןיוועל םייח

 3 רעמונ עטסיל

 ןרָאה ףסוי

 לעטסעג .ה ןושדג

 קיּפ סירָאב

 ןייטשנרעב לאיתוקי

 4 רעמונ עטסיל

 שטיוװָאריַאמ ָאילוכ

 יקסרָאװדָאװָאנ ןמחנ

 ןַאלבלמיה עקירנע

 לעימכ ָאדרַאנרעב ָאילוכ

 קידויּפ ןורהא

 5 .רעמונ עטסיל

 זָאװָאדָאװ סָאקרַאמ ר"ד

 רעגניא יאתבש

 רעסַאװדלָאג והיתתמ

 ןעליעל לארשי

 טרַאבדלָאג הימחנ

 ןַאמרעזַאלג רַאקסָא ישזניא

 יקסלָאּפָאנרַאט ןָאעל
 גרעבדימש ָאלבַאּפ

 רעשיילפ לעונַאמ

 6 רעמונ עטסיל

 ןַאמקרַאטש ןורהא סקַאמ

 יקצול ףסוי

 ירבָאד ָאדנימרע
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 ןַאמרענייװ ןורהא סימרומ בקעי

 ןהכ חנ שטילעפ ןַאוכ ר"ד

 יקסניוויד ָאפלָאדַא ןייד יכדרמ

 רעניילק השמ לרעב ןיילק םהרבא

 ה"ע לעגיּפש דוד ןַאמפוַאק ןיטנעלַאװ

 בוַארטנייװ סָאקרַאמ ןַאמסערּפ לעגימ

 ןיוועל ןבואר
 יקסנַאינרוט השמ 7 רעמונ עטסיל

 אניּפיל דוד לאעמשי ןיקטוג ךלמילא

 ַאקלָאיפ קחצי ןיוועל ָאמיסקַאמ
 ןײטשּפע לארשי שרעגנייפ יבצ
 ַאקװָאמילַאמ ללה רעצרָאהדָאּפ ןָאעל ר"ד
 ןַאמטוג המלש

 8 רעמונ עטסיל ןַאמרעגנוי םחנמ
 טַאברָאג םהרבא ר"ד

 גרעבנזייא עד .ב ַארוַאל

 דודג לאומש

 סוַארטש ָאקירעדע

 רענעשימ ,ד השמ

 טנערַאליפ יכדרמ

 רעגנילק ןַאמרעה

 רעממאס ָאקירעדעפ

 קלייו טרוק

 ףרַאה ןַאוכ

 טַאװכ דירפגיז

 (לארשי ןיא) רעברַאג אנה 9 רעמונ עטסיל ןייר לא =

 ה"ע טימשדלָאג ָאדנַאמדַא ץעינילָאװ קחצי
 גייווצנעמולב לשיפ יקסנַאּפעטס רָאדַאװלַאס
 שטיוװָאקציא יכדרמ יקסווָאבַארג בקעי
 קרַאמענעד שירעב יעקימ םהרבא
 רעדעפ הירא ןינעמ ןָאעל
 יקסווָאקלבַאי לארשי יקסנַאינרוט םהרבא

 ןַאמדלָאג השמ יָאכוס המלש

 טי אש



 טירעה רוגיהח דעת

 רעציזרָאפ
 רעציזרָאפ-עציוו רעט1
 רעציזרָאפ-עציוו רעט2

 רַאטערקעס
 רַאטערקעסדָארּפ רעט1
 רַאטערקעסרָארּפ רעט2

 רַאטערקעס-ןטקַא

 קנַאלב .ח 'שזניא
 יקסװָאבַארג .י
 שריה .א
 ינזַאלעשז .ג
 קינשטַאבַאט .א
 טעּפַאט .ג
 יקסנַאינרוט .א
 העיר = ביד

 טנעדיזעדּפ

 טנעדיזערּפ-עציוו רעט1

 טנעדיזערּפ-עציוו רעט2

 רַאטערקעס

 פעד -טָאטש ןופ רַאטערקעס

7 -- 1960 

 :ןלַאקָאװ

0 -- 1963 

 יי א אטאא ראט

 -- -- -- -- ּפעד-ץניװָארּפ ןופ רַאטערקעס

 רַאטערקעס-ןטקַא

 ןעשזייל לארשי
 ןיבור השמ

 ןַאקרַאב לרעב
 קינשטַאבַאט הירא
 עטיוועל לארשי
 ןייטשּפע לארשי
 ּפרַאק סחנּפ
 (םָאיר .ע) לגױפליּפש .א
 ןייטשלעקניפ םייח
 יקצָאבמעלג םייח

 ןַאמקַאכַאט דוד ר"ד
 ןייטשנרעב .י
 ןייד .א
 ןײטשנערַא .ז
 ךלַאנ ל
 קינשטַאבַאט .א
 רעזַאלןרעיימ .מ
 סעקלַאמ ,ד
 לעניּפש .ד

 ףמלמ
 ןָאסלעדנעמ .י
 רָאמרַאמ .צ
 שרעגנייפ .צ
 ןייטשלעקניפ .ח
 יקסנעװַאק .י ר"ד
 יקסװָאכישזדַאר .נ
 גרעבנייטש .מ

 דלָאג ביל
 ןיקבוג היבוט
 םילטע לארשי ר"ד
 ןײטשנערָא ןמלז
 קינָאה לארשי
 ןייטשנרעב לאיתוקי
 רעזַאל ריאמ

 שטיװָאנוי תימלוש
 ןָאסלערנעמ ףסיי

 ןַאמסערּפ לאכימ
 שטיװָאניבַאר בייל

 (ָאירַאזַאר) יקצוַאקשירק דוד
 טענַאב .י
 יקפװָאכַארג בקעי
 גרעבלטימ םהרבא
 ןַאמניצ ןתנ
 לעגיּפש דוד

 (ַאטַאלּפ ַאל) רעקווילװַארושז השמ

-- 280 -- 
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 ןבעל ןשלהק רעזדנוא ןופ ןטָאד עקינייא

-- 1927 -- 

 יּפָא ןופ טסקעט רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 רעשידִיי רעד ןוא תוליהקה-דעו ןשיװצ ךַאמ

 תוליהקה-דעו רעד זא םעד ןגעװ עיצַאגערגנָאק

 רעד ןיא ןועװ:לוש סָאד ןעמענרעביא טעװ

 .ץניװָארּפ

 ןטקינײארַאפ ןכעלרעי םעד טרימַאלקָארּפ

 .קרַאּפ-ַאנול ןיא ןייּפמַאק

 סערייא סָאנעוב ןייק ןעמוקעגנָא רזש ןמלז

 .סערגנָאק-ךוניח םוצ

 לײטנָא ןטימ סערגנָאק ךוניח םעד טנפערעד

 .רזש ןמלז ןופ

 .רַאנימעס-רערעל ןרַאפ ץַאלּפ ַא טפיוקעג

 סָאד) הליהק רעד וצ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ

 -רָאּפָארּפ םעיינ ןופ ךוסי ןפיוא לָאמ עטשרעצ

 .םעטסיסילַאװ ןלענָאיצ

 טלײװעגסיוא .טַאר-הליהק ןופ עיסעס עטשרע

 ךלמילא -- טנעדיזערּפ ;גנוטלַאװרַאפ עיינ יד

 .ןיקטוג

 .ןַאמדלָאג םוחנ רייד ןעמוקעגנָא

 רעיינ רעד ןופ ןטמַא יד ןעמענרעביא ןופ טקַא

 ,גנוטייל-הליהק

 .ןמז-רוטלוק ריא טנפערעד הליהק

 -נָאק עשיגָאגַאדעּפ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ

 .ןלוש עזעיגילער ןופ ץנערעפ

 -ויצ ןופ רעדילגטימ רעניטנעגרַא יד טנגעזעג

 .טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינ

 ,ךוניחה-דעו ןופ םוקנעמַאזוצ רעשיגָאגַאדעּפ

 םעד ןסירגַאב תוליהקה-דעו ןוא הליהק יד

 ןקירָאי-80 ןיז וצ אערדנַא עד  רָאינעסנָאמ

 .גָאטנריובעג

 -טעטירַאדילָאס ןיא ןָא יז טסילש הליהק יד

 ,םוטנדִיי ןשינעמור ןטימ טקַא

 "נָא םילשורי ןופ ןַאמגרעב דוד טסענרע רייד

 ,סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעג

 ."ךוב ןשידִיי ןופ שדוח, ןופ גנונעפערעד

 ןשיטסינויצ ןטשרֶע םעד טנָאמרעד הליהק יד

 .(1897) לעזַאב ןיא סערגנָאק

 -לארשי רעד סעריײא-סָאנעוב ןייק ןעמוקעגנָא

 .ריּפַאס סחנּפ רעטסינימ

 -דעו ןלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ טסילשַאב הליהק

 ,דנַאל ןצנַאג ןרַאפ ךוניחה

 .טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ-לארענעג

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 26 טלעטשעג

 .יגעטַאסַארעב ןיא םלוע-תיב ןפיוא

281 -- 

 רעד דובכל טַאר-הליהק ןופ עיסעס עלעיצעּפס 9

 .בוגרא ריאמ טימ שארב עיצַאגעלעד-תסנכ

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 211 טלעטשעג 9

 ,אלעדַאדויס ,סרעיניל ןופ סנימלע-תיב יד ףיוא

 .ַאדַאלבַאט

 .סיװעשַאב קחצי רעביירש רעד ןעמוקעגנָא

 קחצי אישנ םוצ גנוסירגַאב עשיפַארגעלעט

 ,גנולייװרעדרעדיװ רעט2 ןייז וצ יבציןב

 גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ גנוציז עטשרע

 ,ןיקטוג ךלמילא ןופ ץנעדיזערּפ רעד רעטנוא

 םידימלת 26 ןקיש וצ סולשַאב ַא ןעמונעגנָא

 ןוא ןלוש-םכילע-םולש ,רַאנימעס-רערעל ןופ

 -שה ףיוא לארשי ןייק תודהיה ידומילל ןוכמ

 ,תומלת

 .הליהק רעד ןיא גנורעייפ-הכונח

 רעד ןופ סנַאלַאב ןוא טכירַאב רעד ןענישרעד

 .הליהק

-- 1998 -- 

 -עלטנגוי ןופ רעטסיגער ַא טנפערעד הליהק

 ןוא שַיִערבעה ,שידִיי ןיא ןטנערעפער עכ

 .שינַאּפש

 ןקידנפיול ןרַאפ טעשזדוב םעד ןעמונעגנָא

 .סעזעּפ ןָאילימ 41 ןופ ךייה רעד ןיא רָאי

 .רעלגירטש יכדרמ ןעמוקעגנָא

 ןופ לײטנָא ןטימ ןמזירוטלוק םעד טנפערעד

 .רעלגירטש יכדרמ

 "רעּפ וצ עכעלטנגוי .דָיי רַאפ סעידנעּפיטס

 -טפַאשנסיװ ענעדיישרַאפ ףיוא ךיז ןרינָאיצקעפ

 .ןטיבעג עכעל

 טַארהליהק ןופ עיסעס עכעלטנדרָארעסיױא

 ,לארשי-תנידמ רָאי 10 דובכל

 .טַאר-הליהק ןופ עיסעס עכעלטנדרָא

 ןייזייב ןלָאז רעיײטשרַאפ-עסערּפ זַא ,סולשַאב

 ןוא הליהק רעד ןופ ןעגנוציז עכעלטנפע יד

 .תוליהקה-דעו

 ןכרוד טנרעלעג ,דומלת ןופ םירועש יד טײנַאב

 -רעּפיצ רודגיבא ברה ,הליהק רעד ןופ ד"בא

 .ןייטש

 טנרעלעג ך"נת ןופ סעיצקעל יד טנפערעד

 .ןעזיור ףסוי ןופ

 טנזיוט 50 טימ ךיז טרעײטשַאב הליהק יד

 -ילפרַאפ רעד ןופ ענעטילעג יד רַאפ סעזעּפ

 ַא ךרוד טריפ ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא גנוצ

 .םישובלמ ןוא שעװ ,טלעג ןופ גנולמַאז
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 רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ."ךוב ןשידִיי ןופ שדוח, םעד טנפערעד

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 215 טלעטשעג

 סרעיניל ,ַאלעדַאדויס ןופ סנימלע-תיב יד ףיוא

 .אדַאלבַאט ןוא

 -נָאק-רעביירש םוצ ַאיַאד רעד ןופ ןעגנודנעוו

 -ידר יד טימ תוכייש ןיא אסָאדנעמ ןיא סערג

 -טעיװָאס ןיא רוטלוק רעשידַיי רעד ףיוא תופ

 ,דנַאלסור

 ,טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ עכעלטנדרָא

 -רושז ןטרירטסוליא ןופ רעמונ רעלעיצעּפס

 רעד טעמדיװעג (185) "לארשי ץרא, לַאנ

 ,הליהק

 -ַאב רענײמעגלַא ןוא טכירַאב רעד ןענישרעד

 ,הליהק רעד ןופ סנַאל

-- 1999 -- 

 ייהק רעד ייב טעטימָאק-ריפסיוא ןַא ןפַאשעג

 רָאי 100, ןופ ןעגנורעייפ יד ןטיירג וצ הל

 ,"םכילע-םולש

 -ץייפ ַא טימ רָאי-םכילע-םולש סָאד טנפערעד
 ,הליהק רעד ןופ לַאז ןיא גנור

 ןיז וצ ,קיװײל .ה רעטכיד םוצ גנוסירגַאב
 ,גָאטנריובעג ןקירָאיס0
 59 ףיוא טעשזדוב רַאנימילערּפ ןעמונעגנָא
 ,סעזעּפ ןָאילימ

 ןופ לײטנָא ןטימ ןמזירוטלוק םעד טנפערעד
 ,ןײטשטַאלג בקעי

 יימ רעסיוא ,ריאמ עדלָאג רַאפ גנוסירגַאב
 ןיא ןעמוקנָא ריא דובכל ,לארשי ןופ ןירָאטסינ
 ,עניטנעגרַא

 ,ריאמ עדלָאג ובכל עמַאנפיוא

 ייװצ ַאדַאלבַאט ןיא םלוע-תיב ןפיוא טמיטשַאב
 -גוא טיובעג ןבָאה סָאװ ,םינקסע רַאפ ןעייר
 ,בושי רעזד

 -ַאק ןוא שרעגנייפ יבצ רַאטערקעס-לַארענעג
 -נָאק רעד וצ ןטַאגעלעד -- שריה רתלא ריס

 ,םלָאהקָאטש ןיא ק"ווִיי ןופ ץנערעפ

 ןופ לבוי ןקירָאי-70 םעד טנָאמרעד הליהק יד

 ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד

 יבצ רַאטערקעס 'נעג ןופ ץנערעפנָאק-עסערּפ
 רעד ןגעװ שריה רתלא ריסַאק ןוא שרעגנייפ
 .ק"וויי ןופ ץנערעפנָאק

 ליװסעזָאמ ןייק הליהק רעד ןופ עיצאגעלעד
 ָאלַאק עשידִיי רָאי 70 ןופ ןעגנורעייפ יד וצ
 ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינ
 ."ךוב ןשידִיי ןופ שדוח, םעד טנפערעד
 ןיא רַאנימעס-בָאגוצ ןרַאפ הריד ַא טפיוקעג
 ,ליװסעזָאמ

 ןקירָאי70 םעד דובכל הליהק רעד ןיא טקַא
 -רַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןופ לבוי
 ,עניטנעג

 ןיא הליהק
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 סערייא סָאנעוב

 דַאי-73 ןייז וצ ןוירוגב דוד וצ גנוסירגַאב
 ,גָאטנריובעג ןקיר
 ,ייליבוי ןטס25 ריא טרעייפעג ַאיַאד

-- 1900 -- 

 ןגעװ ץנערעפנָאק-עסערּפ ַא טפוררַאפ הליהק

 100. ןופ ןעגנורעייפ יד וצ ןעגנוטיירגוצ יד

 ."עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידַיי רָאי

 רעשידִיי רָאי 100, גנורעײפ-סגנורימַאלקָארּפ

 לײטנָא ןטימ ,הליהק רעד ןופ לַאז ןיא ייבושי

 ,ןַאמדלָאג םוחנ רייד ןופ

 יבצ רַאטערקעס 'נעג ןופ טירטסױרַא

 .ןעגנורעייפ יד ןגעװ ָאידַאר ןיא שרעג

 רָאי ןרַאפ סנַאלַאב רענײמעגלַא ןוא טכירַאב

9, 

 .בר םעד תונברה:בתכ םעד ןבעגעגרעביא

 רעיא א ןצנַאלפ טעװ ןעמ .קניפ בקעי ישארה

 .להקה-שאר י'זעװעג םעד ןורכזל ייןשבמ

 ןופ ןינב ןרַאפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג

 .רַאנימעס-רערעל םעיינ

 ,הליהק רעד וצ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ

 .םעד טעמדיװעג ,ןמזירוטלוק םעד טנפערעד

 ,רָאי-לצרעה

 ,ןןבא אבא רעטסינימ-לארשי ןעמוקעגנָא

 -גט'ידא סרוקנָאק ןשירַארעטיל ַא טרימַאלקָארּפ

 ןופ טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעק ,טײהנעגנַאגרַאפ,

 ןופ לעװש רעד ףיוא םוטנדִיי רעניטנעגרַא

 ."טרעדנוהרָאי ןטייװצ

 ןטמַא יד ןבעגעגרעביא טַאר-הליהק ןופ עיסעס

 ,גנוטלַאװרַאפ רעיײנ רעד

 -היבוט ר"ד להקה-שאר ןופ עדער:םַארגָארּפ

 ,ןטמַא יד ןעמענרעביא םייב ןיײשנעמַאק

 -.דָיי רָאי 100 דובכל סעימערּפ ייווצ טמיטשַאב

 -ערַאמ רָאי 150 ןוא עניטנעגרַא ןיא בושי

 .עיצולָאװ

 םערגנָאק ךוניח רעט2 רעד ןבױהעגנָא ךיז

 .הדוהיןב ר"ד ןופ לײטנָא ןטימ

 רָאי-לצרעה םוצ ןָא ךיז טסילש הליהק יד

 ךרוד טריזינַאגרָא ,זומת 'כ גנורעייפ רעד טימ

 .טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק םעד

 -יבַאר םייב רעטסיגער-הנותח ַא טריפעגנייא

 ,טַאנ

 ךופ רָאפנעמַאװצ םעד טנפערעד ךעלרעייפ

 ,תוליהקה-דעו

 שידַיי רָאי 100, טעמדיװעג עיצידיואזָאידַאר

 -שאר ןופ טירטסױרַא ;"עניטנעגרַא ןיא ןבעל

 ,ןײשנעמַאק ,ט רייד ,להקה

 ןטימ ,ייךוב ןשידִיי ןופ שדוח, םעד טנפערעד

 .עדַארג םייח ןופ לײטנָא

 -גייפ



 ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 51 טלעטשעג 9
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 ,יגעטַאסַארעב ןיא םלוע-תיב ןפיוא
 ץיָאפ ןיא טסויב-לצרעה א ןקעדפיוא ןופ טקַא

 ,הליהק רעד ןופ
 םירטפנ עטנלע ראפ תובצמ

 סרעיניל ,ַאלעדַאדויס ןופ סנימלע-תיב יד ףיוא

 .ַאדַאלבַאט ןוא

 .טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ

 "טימ-םוידיזערּפ 'װעג רַאפ הביסמ-סגנורעַאב

 ןיא) סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ ןופ רעדילג

 .(בושי .דִיי רָאי 100 טימ תוכייש

 ,סרעיניל ןיא םלוע-תיב ןפיוא טקַא-הרכזא

 יד ןיא) בושי ןופ רעיוב יד ןופ קנעדנָא ןיא

 "ידי רָאי 100. :ןעגנורעייפ יד ןופ ןעמַאר

 .("בושי רעש

 רעריפנָא טימ םוידיזערּפ-הליהק ןופ גנוציז

 ,ָאקַאסרוב ןופ ןעמייה ןוא תומותי-תיב ןופ

 ןוא ןטלַאטשנַא עדייב ןסיגפיונוצ ןופ ןַאלּפ

 ,םינקז בשומ םעד ןלײטּפָא

 .גנורעייפ-הכונח

 -סגנוריברעװ א ןעמענרעטנוא טעװ הליהק

 עג ;רעדילגטימ טנזיוט 10 עיינ רַאפ עיצקַא

 ,רַאנימעס-הבישי ןרַאפ םוירָאטַארוק ַא ןפַאש

 ןעיוב ןבײהוצנָא ךַאמּפָא םעד ןבירשעגרעטנוא

 ,רַאנימעס-רערעל ןרַאפ ןינב םעד

-- 1961 -- 

 ,הליהק רעד ןיא גנורעייפ-םירוּפ

 רעדניק ןופ ןעגנוביירשנייא יד ןבױהעגנָא

 ןיא ןריובעג) רָאי סָאד הוצמ-רב ןרעװ סָאװ

 ,(הנידמ רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ןופ רָאי

 ןופ לײטנָא ןטימ ןמז-רוטלוק םעד טנפערעד

 .לקיב .ש רייד

 סָאװ ,רעדניק הװצמ-רב ייוװצ ןופ גנויצ-לרוג

 ןלַאפֶעג לרֹוג) לארשי ןייק טקישעג ןרעװ

 ןוא גרעבמָארב .ט לארשי רעדניק יד ףיוא

 עג רעדניק ףניפ ערעדנַא .(ןייטשניבור ארַאס

 (סעזעּפ טנזיױט 5 וצ) סעימערּפ ןגָארק

 יד ןרידיסבוס ןופ םעטסיס םעד טרעדנעעג

 .ןלוש

 יד ןופ טנעצָארּפ 60 ןקעד טעװ הליהק יד

 10 ןוא ןלושיגנַאפנָא יד ןיא ןטלַאהעג-רערעל

 .ןלוש-לטימ יד ןיא טנעצָארּפ

 -םוי ןט13 םוצ תוליהקה-דעו ןוא הליהק יד

 ,תואמצעה
 רַאפ עטכישעג רעשידִיי ןופ ןסרוק טנפערעד
 ,טנגוי
 ןיא ןסרוק-קיטנוז יד ןגעװ גנוטַארַאב-םינקסע
 ,ןטנגעג יד
 ,רזש ןמלז דובכל םינּפ"תלבק רעכעלרעייפ

 סערגנָאק ךוניח רעטייװצ רעד טנפערעד ךיז

 ,רזש ןמלז ןופ לײטנָא ןטימ
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 סערייא סָאנעוב

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 20 טלעטשעג

 .יגעטַאסַארעב ןיא םלוע-תיב ןפיוא

 ,"ךוב ןשידִיי ןופ שדוח, םעד טנפערעד

 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 146 טלעטשעג

 סרעיניל ,אלעדַאדויס ןופ סנימלע-תיב יד ףיוא

 .ַאדַאלבֲאט ןוא

 -נָא טימ גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ הביסמ

 עקידנדער-שטייד ןוא שיורפס ןופ סרעריפ

 .ןרעטנעצ עשידִיי

 רַאנימעס:הבישי ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ

 ן .הליהק רעד ייב

 ׁשֵא לואש יפָארּפ טימ הביסמ-ןטסילַאנרושז

 -נָאק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןגעװ לארשי ןופ

 רעד ןופ טנפערעד ָאד טרעװ סָאװ ,ץנערעפ

 וננמז תודהיל ןוכמ ןטימ ןעמַאזוצ ,הליהק

 ,לארשי ןופ

 ןקירָאיײ75 םעד דובכל הליהק רעד ןיא םייחל

 .ןוירוגךב דוד ןופ גָאטנריובעג

 ינָאק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ גנונעפערעד

 לאלצב ,סיווייד .ש ןופ לײטנָא ןטימ ץנערעפ

 .שֵא לואש רייד ןוא ןַאמרעש

 ,טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ

 ןקירָאיײ75 ןייז וצ עימעדַאקַא ןוירוג-ךב דוד

 ,(לַאנָאיסַאנ רעטַאעט) גָאטנריובעג

 ,רעדילגטימ עטשרע עריא טרעַאב הליהק יד

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,בושי ןופ סרעיוב

 - ,קירוצ רָאי 50 טימ
 םעד ןסירגַאב תוליהקה-:דעו ןוא הליהק יד

 ייובעג ןגירָאי:75 ןייז וצ יבצױב קחצי אישנ

 ,גָאטנר

 .גנורעייפ-הכונח

 ןעגנורעייפ יד וצ ליװסעזָאמ ןייק עיצַאגעלעד

 .רַאנימעס-רערעל ןופ זָאלסױרַא ןטשרע ןופ

 ר"ד םעד סעימערּפ יד ןבעגרעביא ןופ טקַא

 יװעג --- ועיאסיא .ב רייד ןוא ןַאמרעביל .כ

 -רַאפ, :טיידא ,סרוקנָאק ןשירארעטיל ןופ רענ

 יִד ןופ טפנוקוצ ןוא ,טרַאװנגעק ,טייהנעגנַאג

 ,"עניטנעגרַא ןיא ןדִיי

 1.600 ןעמוקעגוצ -- 1961 רָאי ןיא

 .רעדילגטימ

 הליהק רעד ןופ סנַאלַאב 'גלַא ןוא טכירַאב

 ,(דָאירעּפ רעטס67)

 עיינ

-- 1902 -- 

 רעייז ףיוא ןטנעדוטס רענעלישט ןופ ךוזַאב

 .לארשי ןייק געװ

 םוצ ,גרעבנייטשיגירש השמ רַאפ םינּפ-תלבק

 דעו ןופ להנמ סלַא טמַא םעד ןעמענרעביא

 .יזכרמה ךוניחה

 ןריציפָא ןוא ןאטיּפאק םעד דובכל הביסמ

 ."לצרעה רָאדָאעט; ףיש-לארשי רעד ןופ

 ,ךוניח רַאפ סעידיסבוס יד טרעכעהעג ןרעו'ס
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 ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןטקַא-רוטלוק יד ןגעװ םינקסע טימ גנוטַארַאב

 ,ןטנגעג יד ןיא

 .טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ

 ןרָאטקעל ןוא ןטסילַאנרושז טימ גנוטַארַאב

 ,הליהק רעד ןיא טעברַא-רוטלוק רעד ןגעװ

 טרעוו'ס זַא ,טפַאשרעדילגטימ רעד וצ גנודלעמ

 -צֹפ 40 ףיוא לָאצּפָאםומינימ םעד טרעכעהעג

 .ךעלשדוח סעז

 יַאעט ןיא גנורעייפ תואמצעה-םוי עלַארטנעצ

 ."ַארעּפָא רעט

 .גנורעייפ-תועובש

 -רָאֿפ עלַאיצָאס רַאפ טוטיטסניא ןַא ןפַאשעג

 ,הליהק רעד ןיא ץנערעפנָאק-עסערּפ :ןעגנוש

 .םיטחוש ףיוא ןטנַאריּפסַא רַאפ סעידנעּפיטס

 -ןײטַאל ןופ טַאר-טנגוי םעד רַאפ עמַאנפיוא

 .עקירעמַא
 ,ןייח .ב טסנרע יּפָארּפ דובכל עמַאנפיוא

 ןזעידנַארג םעד טריפעגכרוד טָאה בושי רעד

 ןלַאפנָא עשיצַאנ יד ןגעק קיײרטש-טסעטָארּפ

 .ןדַיי ףיוא

 ןקירָאי-100 םוצ הליהק רעד ןופ טקַא-סולשנָא

 -רַא ןיא עיצַאגערגנָאק רעשידִיי רעד ןופ לבוי
 .עניטנעג

 סירָאמ רָאי 100 טעמדיװעג טקַא רעלַארטנעצ
 ,דלעפנעזָאר
 ,באב-העשת גָאט-רעיורט ןלַאנָאיצַאנ םוצ טקַא
 ןטימ ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד

 ,רעלגירטש יכדרמ ןופ ליײטנָא
 םירטפנ עטנלע רַאפ תובצמ 300 טלעטשעג
 סרעיניל ,ַאלעדַאדויס ןופ סנימלע-יתב יד ףיוא
 .ַאדַאלבַאט ןוא
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 סערייא סָאנעוב

 ענעמוקעגמוא יד ךָאנ טקַא-הרכזא רעלַארטנעצ
 .ןליוּפ ןיא תוליהק

 -ינב ןופ טנעדיזערּפ ,ץ"כ לבייל ןופ ךוזַאב
 ,(ןטַאטש ירַאפ) תירב

 בצמ ןלעיצנאניפ ןגעװ ץנערעפנָאק-עסערּפ
 ,הליהק רעד ןופ

 טקיטעטשַאב .טַאר-הליהק ןופ גנולמַאזרַאפ

 -רטצה עלַאקָאל יד רַאפ ןיײּפמַאק-ץנעגרעמע

 ,בושי ןופ ןתוכ

 ןוא םינקסע יד דובכל הליהק רעד ןיא הביסמ

 עקידנדער-שטייד ןוא עשידרפס יד ןופ םיגיהנמ

 .,תוליהק

 סָאװ ,רעדילגטימ יד דובכל טקַא-סגנורעַאב

 ןבָאה ייז טניז רָאי קיצפופ טקידנערַאפ ןבָאה

 -הרבח רעקילָאמַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 ,אשידק

 םעד ןבירשעגרעטנוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 -תיב ןרַאפ ןדָאב קיטש ַא ףיוא ןייש-ףיוק

 .ַאדַאלבַאט ןופ םלוע

 עגַאל רעד ןגעװ םינקסע-לוש ןופ גנולמַאזרַאפ

 .ןזעװ-לוש ןשידִיי ןגיה ןופ

 רַאפ טוטיטסניא ןופ טכירַאב, ןענישרעד

 רעד ייב קיטסיטַאטס ןוא ןעגנושרָאפ עלַאיצָאס

 -עג טזָאלעגסױרַא טָאה הליהק יד -- .הליהק

 רַאפ ןייּפמאק ןופ בײהנָא ןַא יװ סָאנָאב-קנַאש

 .בושי ןיפ ןתוכרטצה עכעלגנירד יד

 ךובכל הליהק רעד ןיא הביסמ-סגנונעגעזעג

 .לארשי תנידמ ןייק ןייז הלוע ןייז וצ קניפ ברה

 .הליהק רעד ןופ ןמז'רוטלוק םעד ןסָאלשעג

5984 = 







 גוצרעסַאװ ןמלז

 תוליהקהדעוו ןופ ץנעטסיסקע רַאי ןעצ
 ןעגנוכיירגרעד ןופ לכה"ךס ַא

 טי אז

 ,ץנעטסיסקע ןייז ןופ ייליבוי ןקירָאי-ןעצ םעד ּפָא טציא טנכייצ סָאװ ,תוליהקה-דעוו רעד

 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,תוליהק-סעדנַאל יד ןופ סערגנָאק םענופ ןעמוקעגסױרַא זיא
 רעִירפ ךיוא ןענייז סע זַא ,ןגָאז וצ טשינ טניימ סָאד .1952 רעבמעטּפעס ןט7 ןזיב ןט4 ןופ געט יד
 .תוליהק רעניטנעגרַא ןופ דנַאברַאפ ַא ןדנירג וצ ןווּורּפ ןרָאװעג טכַאמעג טשינ

 ןרָאװעג טרעייפעג זיא סע ןעוו ,1945 רָאי ןיא ךָאנ ןרָאװעג טכַאמעג שוריפב זיא ווּורּפ ַאזַא

 -ָארּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ןרָאװעג ןטעברַאפ ןענייז סע ןוא ,זיוה-הליהק םענופ תיבה-תכונח רעד

 -ָאד רעד ייב .שינעעשעג רעקיטכיוו רעד טימ ךיז ןעיירפטימ ןוא ןקילײטַאב וצ ,תוליהק-ץניוז

 ןופ עלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ טייקידנעוװטיונ רעד ףיוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא טייהנגעלעג רעקיז

 ןופ .ןעמעלבָארּפ עלַאטיװ ערעייז ץניװָארּפ רעד ןיא תוליהק יד ןזייל ןפלעה וצ ידכ ,תוליהק יד

 : .ןעמוקעגסױרַא טשינ רָאג רעבָא זיא ןווּורּפ רעדָא ווּורּפ םענעי

 -עלעד 97 ךרוד תוליהק 36 ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סערגנָאק ןטנָאמרעד רעירפ םעד ייב
 רעכלעוו ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ רַאטערקעס רעקיטלָאמעד ,שרעגנייפ יבצ .ןטָאג
 ענייז ,תוליהקה-דעוו רעד. :עמעט העד ףיוא טַארעּפער ַא ןטלַאהעג סערגנָאק םעד ייב טָאה
 :טגָאזעג ןעגנוניימ יד ןרימוזער םייב טָאה ,"עיצַאזינַאגרָא ןייז ןוא ןליצ

 ףרַאד סע זַא ,רימ ןביילג ,ןגַארּפ עטרירַאב עלַא יד גנוזייל ַא ןבעג ןענעק וצ ידכב ןוא;

 רימ יצ טגערפעג רימ טָאה ןעמ .תוליהקה-דעוו רעד -- םזינַאגרָא רעלַארטנעצ ַא ןרעוו ןפַאשעג

 רַאפ יו טקנוּפ זַא ,ךיא רעפטנע .םעד רַאפ ןטקעיָארּפ עטערקנָאק עקינייא טיירגעגוצ טשינ ןבָאה

 ןיילַא הליהק טרָאװ סָאד לייוו ,ןכַאמ טשינ לָאז ןעמ ןטוטַאטס לפיוו ,גונעג טשינ זיא הליהק ַא

 יד ךיוא ןענייז ױזַא ,ןעגנוריזילַאער ערעסערג וצ טעטכילפרַאּפ סָאװ ,טוטַאטס ַא זיא ךיז רַאּפ

 ןבעל סָאװ ,םיבושי עטײרּפשעצ עלַא ןקינייארַאפ טיײטַאב סָאװ ,"תוליהקה-דעווק רעטרעוו ייווצ

 וצ ידכב ,טעברַא רעטגייווצרַאפ ַא וצ ןטכילפרַאפ ןוא ,םיטבש עטרעדנוזעגּפָא סלַא טציא זיב

 ."ןבעל שידִיי רעזדנוא ןקיטסעפרַאפ

 -יײא-סָאנעוב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה ,סערגנָאק-סגנודנירג ןקיזָאד םעד ןסילש םייב
 רעד טשינ זיא סָאד זַא ,ןזיוועגנָא שוריפב ,ןַאמדלָאג השמ ר"ד ,סערגנָאק ןופ ןוא הליהק רעסער
 :טגָאזעג טרָאװ ןייז ןיא טָאה ןַאמדלָאג ר"ד .ןימ םעד ןופ סערגנָאק רעטשרע

 רעד טשינ זיא רע ביוא סָאװ ,סערגנָאק םעד-טָא ןסילש וצ טציא עבַאגפיוא ןיימ זיא סע;
 זדנוא ייב ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ רעטשרע רעד קפס-ילב רע זיא ,ןימ םעד ןופ רעטשרע
 ,ןטַאבעד ערעזדנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןוויטקעּפסרעּפ ןוא ןשטנּוװ עטוג עכלעזַא טימ דנַאל ןיא
 "וצ רעד ןיא יורטוצ ןיימ ןקרַאטשרַאפ וצ לָאמ עכעלטע טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה
 ןעלדנַאװרַאפ וצ ןרָאװעג ךעלגעמ זדנוא זיא סע סָאװ ,םזינַאגרָא םעד-טָא ןופ טפנוקוצ רעקידנגָאז
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 -דנוא ןופ םוטנדִיי םענופ ןעגנוגנערטשנָא עמַאזניימעג יד קנַאד ַא ,טייקכעלקריוו רענייש ַא ןיא

 ."קילבוּפער רעצנַאג רעז

 -יהקה-דעוו םעד םורַא ךיז ןקינייארַאפ וצ ןַאמדלָאג ר"ד טפור טרָאװ ןקידרעטייוו ןייז ןיא

 :עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד רַאפ םַארגָארּפ ַא סױרַא טגנערב רע ןוא תול

 ןשיווצ ןדיישרעטנוא ןייק ןופ טשינ טסייוו עכלעוו ,טפַאשרעדורב עסיורג ַא ןעיוב רימ;

 -ָארּפ רעדָא טָאטשטּפױה רעד ןופ ןטַאגעלעד ןייק ָאטשינ ןענייז סע :רעדירב עכייר ןוא עמערָא

 ןופ גנובערטש רעמַאזניימעג ַא ןופ טלעזַאב ןענייז רימ .תוליהק עניילק רעדָא עסיורג ןופ .ץניוו

 סָאװ ענעי ןפלעה וצ ,םויק ןייז ןרעכיזרַאפ וצ ןוא ןקיטסעפַאב וצ ,בושי רעזדנוא ןופ תודחַא

 תוליהק ערעייא וצ ןבעגרעביא טעװ עלַא ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ףליה רעזדנוא ןיא ךיז ןקיטיונ

 ןבָאה סָאװ ןעיידיא יד ןוא סערגנָאק םעד-טָא ףיוא טשרעהעג טָאה סָאװ טסייג ןשיטַארקָאמעד םעד

 רעד טעװ ,ןעיידיא יד ןיא ןוא טסייג םעד ןיא ןטלַאה טסעפ ךיז ןלעװ רימ ביוא .טבעלַאב טיא

 ."םיא ןשטניוו עלַא רימ סָאװ ןטכורפ יד ןכיירגרעד תוליהקה-דעוו

 -דעוו ןופ תישארב םעד ןענעכער וצ טקיטכערַאב טקנוּפדנַאטש ןדעי ןופ זיא רעבירעד

 ,אמייק-רב ַא ןרָאװעג זיא רע טניז ,טייקיטעט עכעלקריוו ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע טניז ,תוליהקה

 ,ןבעל רעזדנוא ןיא רָאטקַאפ רעקידעבעל ַא

 2 אב

 צעלערוטלוק ןוא עשירעַיצרעד טימ עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ ַאזַא רַאפ ץנעטסיסקע רָאי ןעצ

 -רעד עטערקנָאק עריא ןופ לכה-ךס ַא ןכַאמ ןענעק וצ ידכב קיצניװ רעייז תמאב זיא ,ןבַאגפיוא

 -רעווש עמַאס רעד זיא ץנעטסיסקע רָאי ןעצ עטשרע יד זַא ,ןגָאז רעבָא ףרַאד ןעמ .ןעגנוכיירג

  "פגפיוא וליפַא זיא'ס ןוא טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא ןרָאי יד ךשמב .דָאירעּפ רעטס

 וצ טנייה רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,תוליהקה-דעוו ןופ ןינב ןופ טעלעקס רעד ןרָאװעג ןבייה

 ,ןינב ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןדילָאס ַא גָאט

 ץניװָארּפ רעד ןיא .תוליהק יד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ןעוועג קיטיונ זיא םעלַא רַאפ
 -ץרּפ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד וצ דשח ןוא יורטוצמוא טימ ןגיױצַאב תליחת ךיז ןעמ טָאה
 ,דנַאל ןופ תוליהק עלַא ןופ תיבה-לעב ןוא רעגָאז-העד רעד ןרעוו וצ טרידנעט

 םינקסע יד ןבָאה ,תוליהקה-דעוו ןיא ןסילשוצנָא ךיז הליהק ַא ןגיילרָאפ ןעמוקעג זיא'מ ןעוו
 -נַא יװ ןרעוו ריֹוועג ,ךיז ןגערפכָאנ ,ןקוקמורַא רעַירפ ךיז טעוו'מ, .דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג
 ןופ ןטוג םוצ טדער סָאװ ,ךירטש רעטוג ַא עקַאט זיא סָאד ..."ןייז גהונ ךיז ןלעוו תוליהק ערעד

 ןסיוו רעירפ ןעמ זומ ,עיצַאזינַאגרָא רעלַארטנעצ ַא ןיא ןסילשנָא ךיז טייג ןעמ רעדייא .תוליהק יד

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןליצ יד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןנעוו

 זיא'ס .טרירעּפסָארּפ טשינ ןבָאה ןווּורּפ עקידרעַירפ יד סָאװרַאפ הביס יד רשפא זיא סָאד

 -וצמוא םעד ןופ רעפסָאמטַא יד ןקיניײרּפָא ןוא ץנעטסיזער עקיזָאד יד ןכערב וצ ןעוועג קיטיונ

 .עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד וצ יורט

 -קיטכערַאב ץנַאג ןענייז ייז ןופ ךס ַא ןוא ,תוליהקה-דעוו םוצ תונעט טנייה ןעמ טָאה רעֶכיז

 -לַאהַאב ,עקיטייז ןבָאה ןיא תוליהקה-דעוו םעד ןייז דשוח טשינ טנייה טעװ רעבָא רענייק ,עט

 ...תוליהק יד ןופ ןטיװַארעּפוס יד ףיוא טנַאה ַא ןגייל ןלעוװ --- לשמל ,יוו ,תונווכ ענעט

 טָאה גנוריפנָא יד ּוװ ,תוליהק לָאצ ַא .םידשח עשיגָאלָאעדיא טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה סע

 ןקרַאטשרַאפ ןלָאז תוליהק ערעייז זַא טזָאלרעד טשינ טושּפ ןבָאה ,גנולעטש עשיטסיקניל ַא טַאהעג

 ...ןליצ עשיטסינויצ טימ עיצַאזינַאגרָא לארשי-ללכ ערענָאיצקַאער ַא

 -ייזַאב םידשח עלַא יד ןענייז ,גנוקריוו רעכעלנעזרעּפ ךרוד ןוא ,טעברַא קיצניװ טשינ טימ

 -נָא ןייז טשינ לָאז רעכלעוו ,בושי רעקיטכיוו ןייא ןייק ָאטשינ זיא גָאט וצ טנייה .ןרָאװעג טקיט

 עניילק רָאג ןוא ערעסערג ,ערענעלק 120 רימ ןבָאה לעיציפָא .תוליהקה-דעוו םעד ןיא ןסָאלשעג
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 ןעניֹוװ סע ּוװ ,בושי ןופ ןטקנוּפ עלַא רַאפ סערדַא ןַא רימ ןענייז רעבָא לעיציפָאמוא ;תוליה

 תוחּפשימ עשידִיי עטלייצעג רָאנ ןבעל סע ּוװ ,ןטקנוּפ עקינעי יד ךיוא ןסָאלשעגניײא ,ןדִיי רָאנ

 .עירָאטירעט רעניטנעגרַא רעד ןופ חטש ןקיזיר םעד רעביא ןפרָאװעצ ןענייז סָאװ

 ןסָאלשעגניײא ,ןעמוקעג דנַאטשוצ ןענייז ,תוליהקה-דעוו ןופ ץנעטסיסקע רָאי 10 יד רַאפ

 ,ןסערגנָאק יד ןופ ןדעי ןופ םענרַאפ םעד טיול .תוליהק יד ןופ ןסערגנָאק סקעז -- רעטצעל רעד

 .תוליהקה-דעוו ןופ סקּוװ רעד ןריװרעסבָא ךיז טזָאל

 -רַאפ ןעוועג טרָאד ןענייז סע .רעט5 ןוא רעט4 רעד ןעוועג ןענייז ןסערגנָאק עטסקיטכיוו יד

 טימרעד טלייטעגסיוא ךיז טָאה ,1959 רָאי ןיא ,סערגנָאק רעט4 רעד .תוליהק 60 רעכעה ןטָארט

 -תנידמ ןופ ןירָאטסינימ-ןרעסיוא יד ,ריאמ עדלָאג ןעוועג זיא סערגנָאק ןופ טסַאג-ןרע רעד סָאװ

 ,לארשי

 ,ריאמ עדלָאג ןרָאטסינימ ןרעסיוא סלארשי ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ תוליהקה דעו ןופ סערגנָאק רעט4

 .סערגנָאק םעד ןענעפערעד םייב ןיקטוג ךלמילא

 -יבלעז יד טעמכ ןענייז ןסערגנָאק יד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז סָאװ ןעמעלבָארּפ יד

 -ּפָארַא טשינ ןרעוװ ןוא טנעטַאל קידנעטש ןענייז ,רוטלוק ,טנגוי ,ךוניח ןופ ןעמעלבָארּפ יד .עק
 -פעשַאב טנענַאמרעּפ זדנוא ןטלַאה סָאװ ןגַארפ עקיבייא ןענייז סָאד .גנונעדרָא-גָאט ןופ ןעמונעג
 -רַאפ זיא סע עכלעוו טימ ןגַארפ ןענייז סָאד .תוצופת ערעדנַא עלַא ןיא יו ,זדנוא ייב ױזַא ,טקיט
 ,םויק רעקידרעטייוו רעזדנוא ןדנוב

 ףיוא ןטַארעפער עקידנּפעשסיוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןסערגנָאק עטנָאמרעד עלַא ףיוא
 רעד ייב ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ןסערגנָאק טעמכ עלַא ייב .סעמעט עטנָאמרעד-רעַירּפ יד
 .סיצַאנ יד ךרוד עטכַארבעגמוא םישודק ןוא תוליהק יד רַאפ ןעגנורעַאב ,גנוציז-גנונעפערעד

 עשידִיי ,תוליהק עקילָאמַא ענעי טימ רשק רעקיטסייג רעזדנוא ןרָאװעג טנָאטַאב זיא טימרעד
 ,ךשמה רעזדנוא רַאפ ןעגנוטסעפ
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 -עד יד ןרינידרָאָאק ןופ עגַארפ יד ןרָאװעג טדערעגמורַא טיירב זיא סערגנָאק ןט2 ןפיוא

 טימרעד .ץניװָארּפ רעד רַאפ ןוא טָאטש רעד ןופ ,ךוניחה-ידעוו עקידנריטסיסקע עדייב טלָאמ

 דעוװ,ע םעד ןסיגוצפיונוצ ןדָאב רעד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא'ס ןוא קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר זיא

 רעזדנוא רַאפ עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ עקיצנייא-ןייא ןיא "ךוניחה דעװ, ןטימ "ישארה ךוניחה

 ' .ןזעוו-ךוניח

 רעטשרע רעד ןיא ןטלַאהעג טשרע עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ,1955 רָאי ןיא ,סערגנָאק ןט2 םייב

 -יבאר לאומש .ביײהנָא עמַאס ריא ייב ןטלַאהעג טשרע טָאה טעברַא יד .גנודנירג ריא ןופ עזַאפ

 רָאלק עדער ןייז ןיא סע טָאה ,תוליהקה-דעוו ןופ ןוא הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,שטיװוָאנ

 :טרילומרָאפ

 .ייז וצ ןבערטש רימ רעבָא ,ןעוטפיוא עסיורג ףיוא ןזייווּוצנָא טשינ טציא זיב ןבָאה רימ,

 -ַאמרעּפ ַא ןרָאװעג ,ץנעטסיסקע ןייז ןופ רָאי ייווצ יד רַאפ ,תוליהקה-דעוו רעד זיא טציא ןיוש

 יצ --- ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד ןופ ןטקנוּפ ןוא תוליהק ערעזדנוא עלַא רַאפ סערדַא רעטנע

 .ךס ַא ןיוש טיידַאב ןיילַא סָאד ןוא .עלַארטנעצ רעזדנוא ןיא ןסָאלשעגנָא טשינ רעדָא ָאי ןענייז ייז

 יד ָאטשינ זיא בושי רעזדנוא ןיא .ןסעגרַאפ ןוא טנלע ךיז ןליפ ץניװָארּפ רעד ןופ םיבושי יד

 ןבָאה רימ .ןטיונ ןוא ןגרָאז עכעלגעט-גָאט ערעייז טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא

 ."עיצַאזינַאגרָא ַאזַא רַאפ דוסי םעד ןגייל וצ ןזיויַאב

 -יהקה-דעוו ןופ ןוא הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעקיטלָאמעד רעד סָאװ טַארעּפער ןייז ןיא

 עיצַאזינַאגרָאפ :עמעט רעד ףיוא סערגנָאק ןט4 ןפיוא ןטלַאהעג טָאה ,ןיקטוג ךלמילא 'ה ,תיל

 ןרָאװעג זיא תוליהקה-דעוו רעד זַא טלעטשעגטסעפ רע טָאה ,"תוליהקה-דעוו ןופ עיצקנופ ןוא

 ףרַאד ענייז ץנעטסיסקע יד .בושי רעזדנוא ןופ ןבעל ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןיא שי רעקיטכיוו ַא

 טסבלעז ךיז ןופ טקיטכערַאב טרעוו יז רָאנ ,סעירָאעט עטריצילּפמָאק טימ ןקיטכערַאב טשינ ןעמ

 ,םישעמ עכעלגעט-גָאט ,עטערקנָאק ךרוד

 גרָאז רעטנענַאמרעּפ ןייז ףיוא יו ןזייווּוצנָא ןבָאה טשינ רעמ לָאז תוליהקה-דעוו רעד ןעוו;

 ןעוועג גונעג ןיוש ןיילַא סָאד טלָאװ ,ךוניח ןשידִיי ןופ חטש ןפיוא טעברַא רעשיטַאמעטסיט ןוא

 ןוא עטגייווצרַאפ ַא זיא ערעזדנוא עיצקנופ יד ןעוו ,ךָאנ טרפב .ץנעטסיסקע ןייו ןקיטכערַאב וצ

 רעשיטילַאנַא ןוא רעכעלריפסיוא רעד .ןבעל רעזדנוא ןוּכ ןטיבעג עטסקיטכיוו יד םורַא טמענ

 רַאפ ןעגנוגנערטשנָא עקיזָאד יד ןופ דליב ץנַאג ַא ןבעגעג ךייא טָאה שרעגנייפ 'ה ןופ טכירַאב

 .םיבושי-ץניווָארּפ יד ןיא ןבעל ןשידִיי םעד ןופ קוזיח ןוא טלַאהפיוא םעד

 טשינ ,סעיצַאזינַאגרָא ענייז ןוא בושי רעזדנוא ןגעוו ןדער וצ ךעלגעמ טשינ טנייה זיא'ס,

 .תוליהק רעניטנעגרַא יד ןופ דנַאברַאפ םעד טרָא ןטשרע ןפיוא ןענָאמרעד וצ

 זיא'ס .געו ןלַאמרָאנ ַא ףיוא ןעגנַאגעג עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא זיא גנולקיװטנַא ריא ןיא

 רָאנ סעירָאעט טימ טשינ עיצקנופ ןייז ןעגנַאפעגנָא טָאה תוליהקה-דעוו רעד סָאװ טוג שוריפב
 ןבָאה ןכָאנ ,טציא .רעטעּפש ףיוא רוטקורטס עלענָאיצַאזינַאגרָא יד קידנזָאלרעביא ,םיׂשעמ טימ
 -עד ענייז עלַא ןיא ןינב ןלענָאיצַאזינַאגרָא םעד ןעיוב וצ טייצ יד זיא ,דוסי ןדילָאס ַא טניילעג
 ."ןייז ףרַאד ןינב רעד ױזַא יו טנרעלעג זדנוא טָאה ,ןיילַא קיטקַארּפ יד ,טעברַא יד .ןלַאט

 ,תוליהקה-דעװ ןופ ןוא הליהק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ,יקסווָאכיזדַאר ןמחנ .שזניא

 וקיטכיוו ַא ףיוא ,1957 רָאי ןיא תוליהק יד ןופ סערגנָאק ןט2 ןפיוא טכירַאב ןייז ןיא ןָא טזייוו

 :טגָאז יקסווָאכיזדַאר .תוליהקה-דעוו ןופ גנוריפנָא רעד ייב טיהעגּפָא טרעוו סָאװ ּפיצנירּפ

 -רַא רעזדנוא ןיא ןטיהוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ןּפיצנירּפ-טּפיױה יד ןופ רענייא;,

 טשינ .גנוברַאפַאב רעשַיײטרַאּפ זיא'ס רעכלעוו ןופ טייוו תוליהקה-דעוו םעד ןטלַאה זיא ,טעב

 עשיטסינויצ ןופ עקירעהעגנָא ןענייז םוידיזערּפ ןופ עניימ םירבח יד ןוא ןיײלַא ךיא סָאו טקוקעג

 ןופ טייוו ןרעוװ ןטלַאהעג ףרַאד תוליהקה-דעוו רעד זַא ןענַאטשרַאפ רעבָא רימ ןבָאה ,ןעײטרַאּפ

 -עי ןיא ןרעוװ טיהעגּפָא ךיוא ףרַאד סָאװ ,ּפיצנירּפ ַא זיא סָאד .עיגָאלָאעדיא-יײטרַאּפ רעדעװטעי

 םעד יבגל ,רעקיטכיוו ךָאנ קיכַאפנעצ סָאד זיא יאדוװַא ןוא ,עטסנעלק יד ןייז יז געמ ,הליהק רעד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןייטשוצייב ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא עיצַאוטקַא םישדח קיסיירד יד ךשמב .תוליהק ןופ דנַאברַאּפ

 .םולשב סױרַא ייז ןופ ןענייז רימ רעבָא ,תונויסינ ךס ַא

 םעד ףיוא תוליהקה-דעוו רעד ךיז טניפעג -- ןענָאטַאב וצ ךימ טיירפ -- גָאט וצ טנייה,

 סעּפע טימ ןעק סָאװ ,וויטַאיציניא רעדעי רַאפ רַאבליפ ,ןגרָאז עשידַיי-ללכ ןופ ךַאילש ןטיירב

 ןיא ,ןבעל ןשידִיי ןצנַאג םעד רַאפ -- תוליהק ערעזדנוא ןופ בצמ םעד ןרעסעבוצסיוא ןגָארטיײב

 ."סעיצַאטסעפינַאמ ענייז עלַא

 ,בושי ןופ ייליבוי ןקירָאי-טרעדנוה םעד וצ ,סערגנָאק ןט5 םייב טרָאװ-גנונעפערעד ןייז ןיא

 ןעמעלבָארּפ-רקיע עקינייא ףיוא ,תוליהקה-דעוו ןופ טנעדיזערּפ ,ןײשנעמַאק היבוט ר"ד ןָא טזייוו

 :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיװצ טָאה ןײשנעמַאק ר"ד .םיבושי ערעזדנוא ןופ

 -וטלוק ןוא עיצידַארט עטלַא ךָאנ טלעפ םיבושי עשידַיי רענַאקירעמַא-ןייטַאל ערעזדנוא,

 ַא טימ ךָאנ ןבעל רימ .םַאטש רעזדנוא טימ טקינייארַאפ ךָאנ ןענייז רימ .טײקיגנעהּפָאמוא עלער

 -דנוא וצ ןביג ןוא ,ןבעל רעזדנוא ןופ לייט ןסיורג ַא סיוא ןליפ עכלעוו ,תומולח ןוא תונורכיז ךס

 .טײקיצרַאה ןוא טייקמיטניא עסיורג ַא םיבושי ערעז

 רימ ןעוו זיב ןָאט וצ טכַארט ַא טסנרע טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ןביילג רימ רעבָא;

 ךיז טניפעג גנוריפנָא סנעמעוו ,םיבושי ךָאנ ןענייז רימ .בצמ םעד טָא ןטלַאהפיוא ןענעק ןלעוו

 רעקידנעמוק רעד ןגעוו ןטכַארטַאב ךיז טסנרע ןפרַאד רימ ןוא רוד ןטשרע םענופ טנעה יד ןיא

 ןייק ןבָאה טשינ ןיוש ןענעק תונורכיז ערעזדנוא עכלעוו רַאפ ,תורוד יד רַאפ ןגרָאז ןוא הפוקת

 -ָאּפ ןוא עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע יד זַא ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ .גנוטיידַאב עקידהמשנ עסיורג

 רָאג ןענייז ,עקירעמַא-ןיײטַאל ןיא םיבושי עשידִיי יד ןבעל סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשיטיל

 סנעמעוו ,עּפָארײא-חרזימ ןופ םיבושי יד טבעלעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא ענעי ןיא יװ ערעדנַא

 .ןייז ןפרַאד רימ ךשמה

 ,םיבושי עשיטָאטש ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רימ ןענייז עקירעמַא-םורד ןצנַאג ןיא טעמכ;

 ןענָאמרעד .טקנוּפדנַאטש ןשיפַארגָאעג ןופ עבלעז סָאד טעמכ זיא טעטש ןוא רעדנעל ןענָאמרעד

 עבלעז סָאד זדנוא רַאפ זיא ייווגורוא ןפורנָא ,ָאגַאיטנַאס יװ עבלעז סָאד זדנוא רַאפ זיא עלישט

 ןדיי עשיעּפָארײא-חרזימ יד ןופ לייט רעטסערג רעד .וו"זַאא ,ַאמיל יוװ ורעּפ ,ָאעדיװעטנָאמ יו

 רַאפ וורעזער רעקיטסייג רעתמא ןַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךעלטעטש עניילק ןיא טבעלעג ןבָאה

 .תוליהק ערעסערג יד

 יד יװ ערעדנַא ןצנַאג ןיא ןעוועג ןענייז תוליהק ענעי ןופ ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד;

 -ירַעמַא-ןײטַאל ןופ םיבושי ערעזדנוא קעװַא ןלעטש ןרָאטקַאפ ערעדנַא ןוא יד-טָא .עקירעזדנוא

 ןעצ עקידנעמוק יד ןיא ןרעוו טריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ןלעוװ עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ערעווש רַאפ עק

 ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןענַאװ ןופ ,רעטנעצ ןשידִיי ןקיטסייג ןסיורג םעד ןופ םוקמוא רעד .רָאי

 רעשידִיי רעכעלטַאטש רעד ןוא סרעטנעצ עשידִיי עיינ יד ןופ םוקפיוא רעד ,העּפשה רעזדנוא

 ."קלָאפ ןשידִיי ןרַאפ םויק ןוא ץנעטסיסקע ןופ ןלַאװק עיינ ןפַאשעג ןבָאה ,טרובעגרעדיװ

 -ַארט טימ ןבעל רעזדנוא ןרעכיײרַאב וצ עבַאגפיוא יד ןוא רוד ןגנוי ןופ ךוניח ןופ ןגרָאז יד

 .תוליהקה-דעוו ןופ ןבַאגפיוא יד ןיא טרָא-טּפיױה ַא ןעמענרַאפ ,ןטרעװ עלענָאיציד

 טשרע סנטצעל זיא ,עלַארטנעצ-תוליהק רעד ןופ ןּפיצנירּפ יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ ַא טימ

 ןטנעצ ןופ טייהנגעלעג רעד וצ ,תוליהק יד ןופ סערגנָאק רעטסקעז רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ךרוד תובישח ערעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב טָאה סונכ רעקיזָאד רעד .תוליהקה דעו ןופ רַאסרעוװינַא

 -קַא ןופ רעציזרָאפ ,רוצ בקעי ר"ד יװ ,טסעג עבושח עכלעזַא ןופ םיא ןיא גנוקילײטַאב רעד

 .רעלגירטש יכדרמ טסַאג-רוטלוק רעד ןוא ,לארשיל תמיק ןרק ןופ ןוא טעטימָאק-סנָאיצ

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סערגנָאק רעד סָאװ ,וויטַאיציניא עטוג ַא ןעוועג רעכיז זיא'ס

 ןופ שדוח, רעד הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב ןרָאװעג טנפערעד זיא סע ןעוו ,געט יד ןיא

 ןענעקַאב סָאד ייס .טייקכעלרעייפ טכַארבעגנײרַא טָאה טנעמָאמ ָא-רעד ."רפס ןוא ךוב ןשידִיי

 -- טַארעּפער ןקידנרעלַאב סרעלגירטש ןרעהסיוא סָאד ייס ןוא גנולעטשסיוא רעד טימ ךיז
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 יד רַאפ חור-תחנ ןופ טנעמָאמ ַא ןעװעג זיא -- "תורוד רעביא גנַאג ןיא רפס ןשידִיי ןטימ,

 .ץניװָארּפ רעד ןופ ןטַאגעלעד

 עלַאטיװ יד טרָא-טּפיױה ַא ןעמונרַאפ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןבָאה סערגנָאק ןופ םויה-רדס ןפיוא

 ןשירַאדנעגעל םעד ןופ קנעדנָא רעד ןרָאװעג טרעַאב ךיוא זיא סע .תוליהק יד ןופ ןעמעלבָארּפ

 זיא ָאד .טײצרָאי רעטסקיצפופ ןייז וצ ,ה"ע יחרי חנ ר"ד ,עינָאלָאק רעד ןופ רעטקָאד ןשידַיי

 ייב ןטַאגעלעד עריא ךרוד ,ץניװָארּפ רעד ןופ םיטש עשיטנעטיוא יד ןרָאװעג טרעהעג ךיוא

 ןופ טלַאהפיוא ןרַאפ לגנַארעג םעד ןגעװו טעטכירַאב קיטײזלַא ןבָאה עכלעוו ,סערגנָאק םעד

 .םיבושי ערעייז ןיא טייקשידַיי

 א +
+ 

 ,ןשטנעמ תוליהקה-דעוו ןופ גנוריפנָא רעד ייב ןענַאטשעג ןענייז ץנעטסיזקע רָאי ןעצ יד רַאפ

 טימ ,עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןופ עיצקנופ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ

 .םיבושי-ץניווָארּפ יד ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןקרַאטשרַאפ וצ ןבַאגפיוא

 גנולקיװטנַא רערעטייוו רעד רַאפ ןפוא ןייז ףיוא ןגָארטעגיײב ךעלנעזרעּפ טָאה ייז ןופ רעדעי

 .עיצַאזינַאגרָא-תוליהק רעלַארטנעצ רעד ןופ

 ןעמוקעג קידנעטש ןענייז םינקסע עריא זַא ,ןרעװ טגָאזעג ףרַאד תוליהק יד ןופ ביול םוצ

 -בָארּפ-הליהק יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעייז ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה טימרעד .ףור רעזדנוא ףיוא

 .גנוזייל רעייז רַאפ ןטעברַאוצטימ טייקטיירג רעייז ןוא ןעמעל

 -נָא יד ןסייהטוג סָאד ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד ,סערגנָאק ןט5 ןופ סולשַאב רעקיטכיוו ַא יו

 -ַאב טימ דילגטימ סלַא ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןיא תוליהקה-דעוו ןופ גנוסילש

 טימ טקילײטַאב ןעוועג תוליהקה-דעוו רעד זיא סולשַאב םעד טימ גנַאלקנייא ןיא .טכער-גנוטַאר

 ,םילשורי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סערגנָאק ןטס25 םעד ןיא עיצַאגעלעד ַא

 -ָארּפ רעניטנעגרַא רעד ןיא ןבעל עשידַיי סָאד ןקרַאטשרַאפ ,ןטלַאהוצפיוא זיא עבַאגפיוא יד

 סָאד ןקרַאטשרַאפ ךרוד ,טעברַא-רוטלוק רעשידַיי ךרוד ,רוד ןגנוי ןופ גנויצרעד רעד ךרוד ץניוו

 ןעמ ןעוו ךָאנ רעדנוזַאב ,ןבַאגפיוא ערעווש קידלַאװעג ןענייז סָאד .ןבעל עלענָאיצידַארט עשידִיי

 -רעביא ןוא ,שדוק-ילכ ןיא לגנַאמ ,לַאירעטַאמ-ןשטנעמ ןקיטיונ ןיא לגנַאמ םעד טכַא ןיא טמענ

 ףיוא רעדָא םורד ףיוא םיבושי עטייוו ענעי ןופ ּפָא זדנוא טלייט סָאװ ץנַאטסיד עקיזיר יד טּפױה

 -יק 2,500 ןופ ץנַאטסיד ַא ףיוא ןגיל עכלעוו תוליהק ןַארַאפ ןענייז סע .קילבוּפער רעד ןופ ןופצ

 םעלבָארּפ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא .טָאטשטּפױה רעד ןופ רעטעמָאל

 .תוליהק עטייוו ןוא ענעפרָאװעצ יד טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהנָא סָאד

 יורטוצ םעד ןקעו ןוא םיבושי עטייוו יד טימ טקַאטנָאק ַא ןטלַאהוצנָא לטימ רעטערקנָאק ַא

 -ַאר יד ןפַאש סָאד ןעוועג זיא ,טנלע רעייז ןרענעלקרַאפ אליממ ןוא ,תוחוכ ענעגייא ערעייז ןיא
 יד טימ ,דנַאל ןופ סענָאז ענעדיישרַאפ ןיא תוליהקה-דעוו ןופ ןלַאיליפ רעדָא ,ןטעטימָאקןַאי
 ערעסערג יד ףיוא וויטַאיציניא ןוא תוירחַא רעמ ןגיילוצפיורַא טקעװצַאב טרעוו ןלַאיליפ עקיזָאד
 -יהק ערענעלק יד ןפלעה ,טעברַא יד ןרינידרָאָאק וצ לטימ ַא יו ,דנַאל ןופ ןרעניא ןיא תוליהק

 -ייוו ױזַא ןוא רעסיורג רעד ןופ רָאנ ןתוכרטצה ערעייז ןיא קיגנעהּפָא ןייז ןפרַאד טשינ ןוא ,תול

 .סערייא-סָאנעוב רעט

 :ןענייז עכלעוו ,ןטעטימָאקןָאיַאר סקעז רימ ןבָאה גָאט וצ טנייה

 12 ןעמַאזוצ -- ַאבָאדרָאק ןוא עפיַאטנַאס ןצניװָארּפ יד םורַא טמענ סָאװ ,ָאירַאזָאה
 .ןטקנוּפ

 ,ָארעטסע-לעדיָאגַאיטנַאס ,ןַאמוקוט :ןצניװָארּפ-ןופצ יד םורַא טמענ סָאװ .,ןַאמוקוט 2
 .םיבושי 8 ןעמַאזוצ --- יוכוכ ןוא ַאקרַאמַאטַאק ,ַאכָאירדַאל ,ַאטלַאס

 -ַאזוצ -- סענָאיסימ ןוא ַאסָאמרָאפ ,סעטנעירָאק ,ָאקַאשט םורַא טמענ ,ַאיסנעטסיסער 3
 .םיבושי 8 ןעמ
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 ןעמַאזוצ -- סַױלדןַאס ןוא ןַאוכ-ןַאס ,ַאסָאדנעמ ןצניװָארּפ יד םורַא טמענ -- ַאסָאדנעמ 4

 ,םיבושי 4

 יד ללוכ זיא רע .ןטעטימָאק-ןָאיַאר יד ןופ רעטסערג רעד זיא סָאד .ַאקנַאלביַאיהַאב 5

 -ושט ןוא ןעקוענ ,ָארגענ-ָאיר ,ַאּפמַאּפ-ַאל ,סערייא-סָאנעוב ץניוװָארּפ רעד ןופ ,תוליהק עקידמורד

 .םיבושי 28 ןעמַאזוצ -- טעב

 לכה-ךס -- סָאיר-ערטנע ןופ םיבושי יד םורַא טמענ רע .ייווגורוא-לעד-ןָאיסּפעסנָאק 6

 .ןטקנוּפ 8

 .טעברַא רעויטקורטסנָאק ןוא רעוויטיזָאּפ ןופ דלעפ טיירב ַא ןבָאה ןטעטימָאקןָאיַאר יד

 -עג ןטלָאװ רימ יו ױזַא ,סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא קיטעט ןענייז עלַא טשינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא ןרעגנירגרַאפ ייז ןוא ןטנעמורטסניא עלענָאיצַאזינַאגרָא עקיטכיוו ךָאד רעבָא ןענייז ייז .טלָאװ

 .עבַאגפיוא רעזדנוא סָאמ רעסיורג ַא

 ,ןרָאפנעמַאזוצ ןָאיַאר רָאי ןיא לָאמ ןייא תוחּפה-לכל רָאפ ןעמוק ןטעטימָאקןָאיַאר יד ייב

 ןבָאה ןרָאפנעמַאזוצ עקיזָאד יד .ןָאיַאר םענופ םיבושי לָאצ רעטסערג רעד ןופ טכוזַאב ןרעװ סָאװ

 וצ לומיטס רעסיורג ַא לכ-םדוק ןענייז ייז ןוא טײטַאב ןשירעַיצרעד ןקיטכיוו רעיוהעגמוא ןַא

 ןקעוװ וצ תוליהק ערעסערג יד רַאפ טייהנגעלעג ַא זיא סָאד .תוחוכ ענעגייא יד ןיא יורטוצ ןקעוו

 ,םיבושי עניילק יד טימ טעטירַאדילָאס ןוא תוירחַא ןופ ליפעג רעייז

 -דנוא ןעמעלבָארּפ עקיבייא יד ןענייז ןרָאפנעמַאזוצ יד ייב טלדנַאהַאב ןרעוו סָאװ סעמעט יד

 םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ,תוליהק יד ןשיוצ ןעגנוָיצַאב ,טעברַא-רוטלוק ,טנגוי ,ךוניח יו ,ערעז

 ןלַארטנעצ ןופ רעײטשרָאפ ַא ןרָאפנעמַאזוצ ןָאיַאר יד וצ ןעמוק סע .ןגָארפ עלעיצעּפס רעדָא

 רעכלעוו ,רָאטקורטסניא רעקידנזייר רעד ייז ןיא ךיז טקילײטַאב רעבָא קידנעטש ,תוליהקה-דעוו

 .ןרָאפנעמַאזוצ יד ןטיירגוצ ךעלנעזרעּפ טפלעה

 ןופ זעגנוכיירגרעד עטערקנָאק יד ןענייז סע עכלעוו ןזייווּוצנָא ךעלגעמ זיא קידנעטש טשינ

 -ַאב עכלעוו ,תוליהק ןופ ןטַאגעלעד רעגנילדנעצ ןופ זיולב שינעגעגַאב יד .םיסוניכ עכלעזַא

 -יירגרעד ַא ךיז רַאפ ןיוש זיא ,ןבעל-הליהק רעייז ןופ ןעמעלבָארּפ טסנרע ןלופ ןטימ ןעלדנַאה

 -רַאפ טימ ןציז וצ טשינ :םעד ןיא טײטשַאב גנוכיירגרעד עטסקיטכיוו יד .וטפיוא ןַא ןוא גנוכ

 ,ןָאט ןיילַא רָאנ ,סערייא-סָאנעוב ןופ ןעמוק לָאז ףליה עצנַאג יד זַא ןקוקסױרַא ןוא טנעה עטגייל

 םייה ַא קירוצ ןרָאפ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןיא םינקסע עטקילײטַאב יד .וויטַאיציניא ענעגייא ןבָאה

 .טקרַאטשעג ןוא טקיטומרעד םיבושי ערעייז ןיא

 טעטימָאקדןָאיַאר רעד זַא ןזייווּוצנָא טשינ טייז רעזדנוא ןופ טכערמוא ןַא ןעוועג טלָאװ סע

 יד ךיוא רעבָא .רעטריזינַאגרָא-טסעב םוצ ןוא רעטסקיטעט עמַאס רעד זיא סָאיר-ערטנע ןופ

 -קנופ עקיטכיוו סיוא ןריפ ןוא עלַארטנעצ רעד טימ טימ ייז ןטעברַא ןטעטימָאק-ןָאיַאר ערעדנַא

 .קיטיינ זיא סָאד רָאנ ןעוו סעיצ

 -הליהק ןופ םעטסיס ןטימ ךיוא ךיז רימ ןצונַאב ןטעטימָאק-ןָאיַאר יד ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ןעמענ ןלָאז ,תוליהק עטריזינַאגרָא ערעסעב ןוא לָאצ ןיא עטסערג יד זַא ,טניימ סָאד .סרעטנעצ

 רַאפ זיא'ס .טנגעגמוא רעייז ןיא םיבושי עניילק יד רַאפ ןגרָאז וצ טקעריד תוירחַא יד ךיז ףיוא

 ַא ייז ייב ןריזינַאגרָא ןפלעה ,טקַא-רוטלוק ַא רַאפ רענדער ַא טימ ייז ןגרָאזַאב וצ טכילפ ַא ייז

 ןוא ןבעל קיטסייג רעייז ןבייהרעד וצ ןפלעה ללכב ןוא ,ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא שטָאכ ,עלוש

 םעד ןופ ןסעגרַאפ ןצנַאג ןיא טשינ ןענייז ייז זַא ,תוחּפשימ עשיד-י ענלצנייא ענעי ןליפ ןזָאל

 ַא ןיא טלעטש ןוא טעטירַאדילָאס עשידַיי עשיטקַארּפ זיא טעטױװיטקַא ןימ ַאזַא .ללכ ןשידִיי

 ,תוליהק יד ןשיװצ טקַאטנָאק ןקיטסייג

 -רָאװעצ יד טימ טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ַא ןטלַאהוצפיוא לטימ םַאזקריוו ןוא שיטקַארּפ ַא

 -ַאמרעּפ טרָאפ סָאװ רעד זיא רע .רערעזדנוא רָאטקורטסניא רעקידנזייר רעד זיא ,תוליהק ענעפ

 -נָאק ןיא רע טמוק םוטעמוא .םיבושי עטסטייוו יד וצ וליפַא טכיירג ןוא תוליהק יד רעביא טנענ
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 ןעמעלבָארּפ ערעייז ףיוא טמענ ,ןעגנוטַארַאב ייז טימ ּפָא טלַאה ,םינקסע עלַאקָאל יד טימ טקַאט

 .עלַארטנעצ רעד וצ ייז טגנערב ןוא ןגרָאז ןוא

 לָאמ ןייא שטָאכ םיבושי יד ןופ ןדעי ןכוזַאב ףרַאד רעדנזייר רעד זַא טכַא ןיא קידנעמענ

 ןטעברַאַאב טשינ ןילַא רענייא ןליוו ןטסעב םייב רע ןעק ,געט עכעלטע ןביילברַאפ ןוא רָאי ןיא

 רימ ביוא .ןרָאטקורטסניא עכלעזַא יירד רעדָא ייווצ ןיא ךיז ןקיטיונ רימ .ץניוװָארּפ עצנַאג יד

 .ייז רַאפ ןטַאדידנַאק עקיסַאּפ יד טשינ ןבָאה רימ לייוו רַאפרעד סע זיא ,טשינ טציא זיב ייז ןבָאה

 יד .טעברַא רערַאבקנַאד רַאפ דלעפ טיירב ַא ךיז רַאפ טָאה רָאטקורטסניא-רעקידנזייר רעד

 יו ,טַארַאּפַא ןטלעטשעגנייא ןַא טימ ,תוליהק ערעסערג יד ןיא ױזַא טשינ זיא עיצקנופ-טּפיוה

 טײקנזָאלעגּפָא ןיא ןבעל ייז ןוא טשינ רָאג ןבָאה יז ּוװ ,םיבושי עניילק רָאג יד ןיא רקיע רעד

 .טגײלעגנָא רעייז ןוא רעייז ללכב טעברַא ןייז ןוא ןעמוק ןייז זיא ָאד .טנלע ןוא

 ,סערגנָאק-תוליהק ןט4 ןופ טקַא-גנונעפערעד ןטימ ןָא טריפ שרעגנייפ יבצ הליהק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארעגעג

 .ריאמ עדלָאג ןופ לײטנַא ןטימ

 -ַאב ןשילַארָאמ ןקיטכיוו קידלַאװעג ַא ןבָאה רָאטקורטסניא-ןקידנזיר םעד ןופ ןכוזַאב יד

 םיטבש עשידִיי ענעפרָאװרַאפ-טייוו יד ןקעדטנַא ןיא ךעלטנגייא טײטשַאב עבַאגפיוא ןייז .טייט

 -סילשסיוא רָאנ ,ןייּפמַאק ןייק ןכַאמ טשינ טמוק רע .רוביצ ןשידִיי ןסיורג ןטימ ןדניברַאפ ייז ןוא

 ןעמעלבָארּפ ערעייז טימ ןרעוו טנוװוַאהַאב ,ןדַיי ךיז טבעל סע יװ טרָא ןפיוא ךיז ןענעקַאב וצ ךעל

 .גנוזייל עקיסַאּפ ַא ןכוז ייז טימ ןעמַאזוצ רעדָא ,ייז ןפלעה ,ןריטנעירָא ןוא

 ןעגנולמַאזרַאפ ןטלַאהוצּפָא רָאטקורטסניא-ןקידנזיר םעד ןופ עבַאגפיוא יד זיא טערקנָאק

 -מַאז :תוליהקה-דעוו ןופ ןוא הליהק רעד ןופ טיײטַאב ןגעוו ייז טימ ןסעומש ,טלַא ןוא גנוי טימ

 -יטס ;ןטכילפ עלַאנָאיצַאנ-שידִיי ערעייז ןיא ייז ןענָאמרעד ;ןרעפיצ ןוא ןטַאד עשיטסיטַאטס ןע

 ורמוא לסיב ַא ןעגנערבוצניירַא ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןָאט ןוא ןבעל-רוטלוק רעייז ןרילומ

 .ןבעל ןלַאקָאל ןטרעווילגרַאפ םעד ןיא

 רעד טימ טקַאטנָאק ןיא בושי ןדעי ןיא ךיז ןלעטש וצ זיא עבַאגפיוא עקיטכיװ-טּפױה ַא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -- סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,ָאטשינ זיא סע ביוא ַאזַא ןפַאש ןוא רעטנעצ רעייז ןקרַאטשרַאפ .טנגוי

 רעדעי ייב ןפַאש וצ גנובערטש רעזדנוא זיא'ס .הליהק רעד ןופ סעיצקנופ יד וצ ייז ןרעטנענרעד

 ןוא הליהק רעד ןופ םַאר רעד ןיא ןבעלסיוא ךיז ןלָאז ייז לטימ ַא יו ,גנולײטּפָא-טנגוי ַא הליהק

 .ריא טימ ןטעברַאטימ

 -עס-רערעל םעד רַאפ עכעלטנגוי ןריברעוו וצ רָאטקורטסניא םענופ עבַאגפיוא יד זיא'ס

 -סױרַא --- ןביילב רעטייוו טרָאד ןזומ ןיילַא יז ביוא ,ןרעטלע ןדערוצ ןוא ליוװסעזָאמ ןיא רַאנימ

 .סרעטנעצ עשידִיי ערעסערג ןיא רעדניק ערעייז ןקישוצ

 -יטְקַא רַאפ דלעפ טיירב ַא רָאטקורטסניא-רעקידנזייר רעד ךיז רַאפ טָאה ,ןעז וצ זיא'ס יו

 .קיטכיוו טסרעסיוא רַאפ רימ ןטלַאה ןכוזַאב ענייז .וויטַאיציניא ןוא טעטיוו

 עא א

 רעייז ןופ לָאצ יד זיא עכלעוו ?ץניװָארּפ רעד ןיא תוליהק 120 יד רַאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ

 ?תוהמ ןוא םענרַאפ רעייז ,טפַאשרעדילגטימ

 ןיוש .סיורג ןוא רעטקַארַאכ ,םינּפ ןקיבלעז םעד ןבָאה תוליהק עלַא טשינ זַא ךיז טייטשרַאפ

 ,תוליהק רעניטנעגרַא ןופ דנַאברַאפ םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןענייז תוליהק יד סָאװ ןיילַא טימרעד

 .ללכ ןשידִיי ןטימ ןדנוברַאפ ייז ןענייז זדנוא ךרוד .טנלע ןופ ליפעג רעייז סָאד טרענעלקרַאפ

 30 רעדָא ,ייז ןופ לטרעפ ַא זיא ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל סָאװ ןדִיי טנזיוט 450 ךרעל יד ןופ

 סָאװ ץנַאטרָאּפמיא רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןיוש טיג סָאד .ץניוװָארּפ רעד ןיא ךיז ןעניפעג ,טנעצָארּפ

 .רָאפ ךיז טימ טלעטש בושי-ץניווָארּפ רעד

 -ילגטימ ערעייז ןופ לָאצ רעד טיול לכ-םדוק ייז רימ ןריציפיסַאלק ,תוליהק יד ךייש סָאװ

 ןרעוו וצ ןפורעגנָא ןענידרַאפ ןוא סעיצקנופ-הליהק יד סיוא ןליפ סָאװ ,תוליהק עתמא יד .רעד

 .טייהרעדנימ רעניילק ַא ןיא ןענייז ,הליהק

 ןופ רעקינייו טימ טפַאשרעדילגטימ ַא ןבָאה סָאװ ,תוליהק יד ןדליב טייהרעמ עטסערג יד

 .תוליהק עלַא ןופ טפלעה ַא רעכעה ,טניימ סָאד ,65 ןענייז ייז .רעדילגטימ 0

 ,25 רימ ןבָאה רעדילגטימ 100 זיב תוליהק

 ,15 רימ ןבָאה --- 2300 זיב 100 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ תוליהק

 .4 רימ ןבָאה -- רעדילגטימ 500 זיב 300 ןופ תוליהק

 ,6 -- רעדילגטימ 800 זיב 500 ןופ תוליהק

 יד רעבירַא טגייטש טפַאשרעדילגטימ סנעמעוו תוליהק יד ןדליב עירָאגעטַאק עטסכעה יד

 .7 רימ ןבָאה תוליהק עכלעזַא 0

 ַא טָאה סָאװ ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד ןסָאלשעגנָא ךיוא זיא עירָאגעטַאק רעד ןיא

 .טנזיוט 50 ךרעל ןופ טפַאשרעדילגטימ

 רעטנוא -- תוליהק סעירָאגעטַאק ייווצ עטשרע יד זַא ,ןעז וצ זיא עיצַאקיפיסַאלק רעד ןופ

 ענעסַאלשעגנָא עלַא ןופ טנעצָארּפ 75 רעדָא ,90 ןעמַאזוצ ןענייז --- רעדילגטימ 100 זיב ןוא 0

 ,תוליהק

 ייז לייוו ,גרָאז-טּפיוה רעזדנוא ןענייז תוליהק עניילק עקיזָאד יד זַא ,ןעמ ףרַאד ןגָאז ןוא

 -רַא וצ ןילַא תלוכיב טשינ ייז ןענייז ןליוו ןטסעב םייב .ןעמעלבָארּפ טימ ןדָאלעגרעביא ןענייז

 -ורב רעזדנוא ןיא ךיז ןקיטיונ ייז .ןתוכרטצה ערעייז ןגָארטסיױא ןוא ןבעל-הליהק רעייז ןריזינַאג

 .טעברַאטימ ןוא ףליהטימ רעכעלרעד

 -סיב .רענעפמורשעגנייא ןוא רענעלק ןרעוו וצ ץנעדנעט יד סױרַא ןזייוו םיבושי עניילק יד

 ערעסערג ,עטנעָאנ יד ןיא רעבירַא ךיז טביילק גנורעקלעפַאב יד .,ףיוא ךיז ייז ןזייל זייווכעל

 טשינ טרָאד טָאה עכלעוו ,טנגוי רעד ןופ טזָאלרַאפ ייז ןביילב םעלַא רַאפ .טנגעג רעד ןופ םיבושי

 -ַארט רעבָא זיא'ס .רענעלק גנורעקלעּפַאב רעייז טרעוו רָאי וצ רָאי ןופ .וויטקעּפסרעּפ םוש ןייק

 .תוחּפשימ ענעבילברַאפ ךָאנ יד רַאפ ןעקנַאצ ןופ דָאירעּפ רעד שיג



 יד

 ןטַאגעלעד

 םוצ

 ןט4

 סערגנָאק
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 דעו

 .תוליהקה



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ַאזַא .תוליהק עיינ ףיוא ןעמוק סע ןעװ סעצָארּפ ַא ףיוא ןָא ךיוא רימ ןפערט קיטייצכיילג

 טָאה ײװגַאשזיוו .סָאיר-ערטנע ןופ ץניװָארּפ ,ײװגַאשזיו ןיא סנטצעל רימ ןבָאה גנוניישרעד

 בושי ַא וצ ןסקַאװעגסיױא ייז ןענייז טציא ןוא ,רָאנ תוחּפשימ עשידִיי עטלייצעג טַאהעג לָאמַא

 ןופ ןובשח ןפיוא ךיז טייטשרַאפ זיא הליהק רעיינ רעד ןופ םוקפיוא רעד .תוחּפשימ טרעדנוה ןופ

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןטקנוּפ עניילק יד טזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ תוחּפשימ יד .םיבושי עניילק יד

 טריסנעּפמָאקער טרעוו גנַאגרַאפ רעד ןעוו ,גניקיטיגרַאפ ַא ןיז ןסיוועג ַא ןיא זיא סָאד .ײװגַאשזיוו

 ,גנַאגפיוא טימ ךיוא

 סָאד ןריזינַאגרָא ןוא ןעיובוצפיוא ךיז ןליוו ַא סױרַא טזייוו יײװגַאשזיוו ןופ הליהק יד ,בגַא

 צלוש עשידִיי ַא ןבָאה ,זיוה-הליהק ַא טפַאשעגנייא ךיז יז ןבָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןבעל עשידִיי

 .ןרמוא ןוא וויטַאיציניא סױרַא ןזייוו ןוא

 'יד ןיא תוקולחמ ,ןעיירעסייר ןופ גנוניישרעד רעטלַא רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 -ָאלַאעדיא ןעוועג טשינ ןענייז תוקולחמ יד .םיבושי יד ןסיירעצ וצ טָארדעג ןבָאה סָאװ ,תוליהק

 קיצניו טשינ טפַאשרַאפ זדנוא טָאה סָאד .םידיחי ןשיווצ ,עכעלנעזרעּפ רָאנ ,םימש םשל ,עשיג

 וצ סולפנייא ןצנַאג רעזדנוא טעדנעװעגנָא ןבָאה רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .שפנ-תמגע ןוא גרָאז

 -עג זדנוא סָאד זיא קידנעטש טשינ רעבָא ,םולש םעד ןרעכיזרַאפ ןוא ןעיירעגירק יד ןקיטײזַאב

 .םידדצ יד ןופ םענייא ןריזירָאוװַאפ וצ טשינ טנרָאװעג רעייז ןייז טזומעג רימ ןבָאה ייברעד .ןעגנול

 ױצ ןפלעה ןעק ץנעוורעטניא רעזדנוא לפיוו ףיוא טריטנעירָא ךיז רימ ןבָאה ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 .הליהק רעד ןופ עיציזָאּפ יד ןקרַאטש

 -ָאמ ןוא ענייר ַא םיבושי יד ןיא רעפסָאמטַא יד זיא ללכ-ךרדב זַא ,ןגָאז רעבָא ףרַאד ןעמ

 טערט ןעמ .תוירחַא טימ טריפעג ייז ןרעוו --- תוקולחמ ןריפ ןדַיי ןעוו וליפַא .עטנוזעג ַא שילַאר

 טנכייצרַאפ טשינ זיא'ס .הביבס רעזדנוא ןופ ץוחמ ףליה ןכוז וצ ףיוא ץענערג יד רעבירַא ןטלעז

 ,םידמושמ ןייק תוליהק ערעזדנוא ןיא ָאטשינ .הריסמ ַא ןופ לַאפ רעקיצנייא-ןייא ןייק זדנוא ייב

 -עוב ןופ הליהק רעד וצ ךיז קידנרעקמוא .תורצ ליפ ױזַא ןפַאשרַאפ לָאמַא זדנוא ןגעלפ עכלעוו

 טייהנגעלעג רעד ייב ןוא .ךיז רַאפ עירָאגעטַאק ַא טעדליב יז זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,סערייא-סָאנ

 -דעוװ רעד טריטסיסקע הליהק רעעסרייא-סָאנעוב רעד קנַאד ַא רָאנ זַא ,ןרעװ טנָאטַאב ףרַאד

 יד ןופ עיצַארעדעפ יד ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד ןעמוקעגסױרַא זיא הליהק רעד ןופ .תוליהקה

 טעטיוויטקַא ריא ןיא רַאּפשנָא רעלעירעטַאמ רעד ךיוא ןוא רעשילַארָאמ רעד זיא יז ןוא תוליהק

 .ץנעטסיזקע ןיא

 רעד ןופ חטש ןקיזיר םעד רעביא ןפרָאװעצ ןענייז ,תוליהק ענעסָאלשעגנָא 120 יד ץוח ַא

 ּוצ רעדָא ענלצנייא ןבעל סע ּוװ ,ןטקנוּפ רעטרעדנוה עקַאט ןוא רעגנילדנעצ ךס ַא קילבוּפער

 ןבעל ייז .ערעזדנוא "ןרַאדנערַא; עטסמַאזנייא עמַאס יד ןענייז סָאד .תוחּפשימ עשידִיי עכעלטע

 ןוא סיוא ךיז ןשימ ,טּפמעטרַאפ ,טבערגרַאפ ןרעוו ייז ןוא טיײקשידַיי ןוא ןדַיי ןופ ןסירעגּפָא

 .שיזיפ ןוא קיטסייג ןדניוושרַאפ

 ךַײלַא-ענייא ןענֹווװ סָאװ תוחּפשימ עשידִיי עכלעזַא ןופ ןלַאפ רעגנילדנעצ ןַארַאפ ןענייז סע

 עשידַיי עמַאזנייא ,ענלצנייא עקיזָאד יד .ןדִיי-טשינ תוחּפשימ רעטרעדנוה ןשיווצ לטעטש ַא ןיא

 ןעמ .םינכש רעניטנעגרַא יד דצמ גנוָיצַאב רעד ףיוא ןגָאלקַאב וצ טשינ רָאג ךיז ןבָאה תוחּפשימ

 -קַא ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא ףיוא ענעגייא יוװ ןעז ייז ליוו ןעמ ןוא טקעּפסער סױרַא ייז טזייוו

 ...רעדניק עטנחַאב ערעייז ןוא ייז --- סעיצ

 קרַאטש יװ ןוא תוחּפשימ ענעי ןופ רעצ רעד זיא סע קרַאטש יװ ,ןלעטשרָאּפ ךיז ןעק רעוו

 אצמינב טשינ זיא םורַא טייו סרעטעמָאליק ךס ַא ףיוא .טײקמַאזנייא ןופ ליפעג רעייז זיא סע

 --- דעלשידִיי ,ךעלשימייה ןָאט סעומש ַא ,טרָאװ ַא ןדערסיוא ןענעק וצ ןעמעוו טימ ,דַיי ַא ךָאנ

 עקידנעטש ַא .ןייטשרַאפ ךיז ןוא ןסעומש ןענעק ןדַיי רָאנ יװ ױזַא ,קנּוװ ַא טימ ,ץכערק ַא טימ

 צשידִיי עטנלע ענעי ףיא טרָאד ןרעיול תונכס עקידנרעיול ןוא טײקמַאזנייא עקידנקירדרעד

 .ןעמייה

 כעלטע לטעטש ןיא טבעל סָאװ ,החּפשימ עשידִיי עטמַאזנייארַאפ ַאזַא טנַאקַאב זיא רימ
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 יד

 ןטַאגעלעד

 ןופ

 ןט5

 דעו

 סערגנָאק-תוליהקה

 ןגייל

 ַא

 ץנַארקןעמולב

 םייב

 טנעמונָאמ

 ןופ

 ןַאס

 .ןיטרַאמ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טָאטש ןיא טמוק החּפשימ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוו .סערייא-סָאנעוב ןופ רעטעמָאליק גנילדנעצ

 .:טגָאז ןוא ןיירַא ָארויב ןיא זדנוא וצ רע טמוק .ןדַיי ךָאנ רעגנוה ַא ךיז טימ רע טגנערב ,ןיירַא

 ...הליהק עשידִיי עצנַאג ַא ןיב ךיא --

 רעד .ןבירטעגרעביא טשינ רָאה ןייק סָאד זיא ,ךיז טימ טגנערב רע סָאװ ורמוא ןייז טיול

 יד טײטשַאב םעד ןיא .הליהק ַא ןופ עיצקנופ יד בושי ןייז ןיא סיוא טרָאד טריפ דַיי רעקיצנייא

 ןיא ,קלָאפ ץנַאג ַא תניחבב זיא דַיי רענלצנייא רעדעי .הדע רעשידַיי רעד ןופ טײקיטרַאנגײא

 -ַאב ָאירעד טשינ ןעוו .הדע רעצנַאג ַא ןופ ןטכילפ יד ךיז ףיוא טגָארט דַיי רעדעי .רוטַאינימ

 ףיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רשפא רימ ןטלָאװ ,דיחי ןשידִיי םעד ןופ תוחילש ָא-יד ןוא ןייזטסּוװ

 טימ םינּפ-לא םינּפ רעכיז רימ ןעייטש ָאד .עטכישעג רעזדנוא ןופ געװ-רעדנַאװ ןגנַאל םעד

 .םויק רעזדנוא ןופ תודוס יד ןופ םענייא

 -ומיטס וצ ייז ןעוועג טלָאװ עטסמַאזקריװ סָאד ?ןדִיי עקיזָאד יד רַאפ ןָאט ןעמ ןעק סָאװ

 גנירג ױזַא טשינ סָאד רעבָא ךיז טזָאל .סרעטנעצ עשידַיי ערעסערג ןיא רעבירַא ןלָאז ייז ןריל

 .סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע טימ ןדנוברַאפ זיא טרָאד ןציז רעייז לייוו ,ןכעלקריוורַאפ

 ערעייז ןעװעטַארסױרַא ןענעק תוחּפה-לכל לָאז ןעמ ןעוו טלעטשעגנדירפוצ ךיז ןטלָאװ רימ

 ןדַיי עקיזָאד יד וצ עקַאט ןעמוק רימ .ייז ףיוא טרעיול סָאװ םוקמוא ןופ הנכס רעד ןופ רעדניק

 !רעדניק ערעייא זדנוא טיג :גנוזָאל רעד טימ

 רעדירב עשידרפס יד ןעַיצוצנײרַא ןעוועג חילצמ זייוולייט ךיוא טָאה תוליהקה-דעוו רעד

 ַא טכוזעג רימ ןבָאה ןָא טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ .תופתוש ןוא טעברַאטימ רעמַאזניימעג ַא ןיא

 טימ גנורעטנענרעד ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג זדנוא זיא'ס ןוא ,תוליהק עשידרפס יד טימ טקַאטנָאק

 טנורג ַא זדנוא ןביג ןווּורּפ ענעגנולעג יד .ץניוװָארּפ רעד ןיא יוװ סערייא-סָאנעוב ןיא ױזַא ,ייז

 רעפיצ ַא וצ ָאד ןכיירגרעד סָאװ רעדירב עשידרפס ערעזדנוא ןלעוװ טייצ רעד טימ זַא ןפָאה וצ

 .תוליהקה-דעוו םעד ןיא טרָא טקיטכערַאבכײלג ַא ןעמענרַאפ ,תושפנ טנזיוט 60 ךרעל ןופ

 -עג עשידרפס יד ןטעברַאפ וצ סרעדנוזַאב רָאג טכילפ רעזדנוא רַאפ ןענופעג ןבָאה רימ

 רכינ ןעוועג קרַאטש רָאג זיא ערעייז גנוקילײטַאב יד .תוליהק יד ןופ ןסערגנָאק יד וצ סעדניימ

 ןטַאגעלעד ערעייז ךרוד ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע ּוװ ,(1959 רָאי ןיא) סערגנָאק ןטרעפ ןפיוא

 ענייא .ץניװָארּפ רעד ןופ לָאצ ַא ךיוא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ תוליהק עשידרפס עטפערג יד

 .ןעמעלבָארּפ ערעייז ןוא תוליהק עשידרפס יד ןבעגעגּפָא ןעוועג זיא סערגנָאק ןופ סעיסעס יד ןופ

 ,ןפָארטעג ןליפ טשינ ךיז ןלָאז ייז ,ערעזדנוא רעדירב עשידרפס יד רַאפ עיסעצנָאק ַא יו

 -נַאק םעד ףיוא רימ ןבָאה ,טייהנזעװנָא רעייז ןיא שידִיי טדער ןעמ ןעוו ,ייז טימ טריסַאּפ סע יו

 ןרעװ טצעזעגרעביא טרָא ןפיוא ךיילג ןלָאז שידִיי ןיא ןטלַאהעג סעדער יד זַא ,טריפעגנייא סערג

 -ניא יד ףיוא ךיז טריפ סע יװ ,סעראלוקירוא עטַאווירּפ ןופ םעטסיס םעד ךרוד ,שינַאּפש ףיוא

 .ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעט

 ענייא ענעסָאלשעגנָא יד ןשיוװצ רימ ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ָאד זַא ,ןענָאמרעד ָאד רימָאל

 -סָאנעוב עד ַאטילעַארזיא דַאדינומָאק ןָאיסַאיסָאסַא; יד -- תוליהק עשידרפס עטסבושח יד ןופ

 לָאר עקיטכיוו יד ּפָא ןצַאש ייז .תוחּפשמ 2,700 טלייצ סָאװ ,ָאגרַאמַאק סַאג רעד ףיוא ,"סערייא

 ערעזדנוא ןטלָאװ יאוולה .ןתובייחתה ערעייז טימ ךעלטקניּפ ךָאנ ןעמוק ןוא תוליהקה דעו ןופ

 -רָא ערַאטנעמעלע יד עגונב ןילּפיצסיד ןוא שינעדנעטשרַאפ ַאזַא ןזיװעגסױרַא תוליהק עסיורג

 .ןטכילפ עלענָאיצַאזינַאג

 -ַאק ,ַאטלַאס יװ ,ןופצ ןופ יד סרעדנוזַאב ,ץניװָארּפ רעד ןיא תוליהק ערעזדנוא ןופ ייר ַא

 -רפס לָאצ עקיטיײדַאב ַא רעדילגטימ ערעייז ןשיווצ ןבָאה ,סַיול ןַאס ךיוא ,ַאכָאיר ַאל ,ַאקרַאמַאט

 טייקצנַאג עשינָאמרַאה ַא ןַארַאפ זיא'ס ."תונותח עטשימעג,, ענעפורעג-ױזַא יד ןענייז סָאד .םיד

 .םיטבש עדייב יד ןופ ךיז ןבעלנייא םעד ןיא

 רעבירעד זיא .ךיז ןצעזַאב וצ עטשרע יד ןעוועג םידרפס יד ןענעז ןצניװָארּפ-ןופצ ענעי ןיא

 .טנעה ערעייז ןיא ךיז ןעניפעג סנימלע-תיב יד ןוא ,תוליהק טעדנירגעג ןבָאה ייז זַא ךעלריטַאנ

 רעבָא ייז ןענייז ,תוליהק ענעגייא ןפַאשעג רעטעּפש ןבָאה ןדִיי עשיזנכשא יד ּווװ ,םיבושי יד ןיא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 וצ גנירג זיא קידנעטש טשינ לייוו ,םידרפס יד ןופ םלוע-תיב םעד טימ קיגנעהּפָא ןבילבעג
 ,םלוע-תיב ַא ףיוא שינעביולרעד ַא ןדרעהַאב עלַאּפיצינומ ןוא עלעיצניװָארּפ יד ייב ןעמוקַאב
 ןוא םידרפס יד ןשיװצ תיב-םולש םעד ןרעטשעצ לָאז סע זַא הביס ןייק טשינ זיא רעבָא סָאד

 ,םיזנכשא
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 "וצסיוא ,הליהק יד ןקרַאטש וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה לענָאיצַאזינַאגרָא

 סיורג יו ,טקנוּפ ןשידִיי ןדעי ןיא .שזיטסערּפ רעמ סָאװ ריא ןבעג ןוא סעיצקנופ עריא ןרעטיירב

 ,בושי םענופ טקנוּפ רעלַארטנעצ רעד ןייז הליהק יד זומ -- ןייז טשינ לָאז רע ןיילק יו רעדָא

 -ָאמ ַא ,הליהק רעד ךרוד ןבעל עשידִיי סָאד ןעיוב יו גנוזייל רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס לייוו

 ןוא רעצעלּפ יד ףיוא ןבעל עשידַיי סָאד ןקרַאטש וצ עבַאגפיוא רעד טימ ,הליחק עשידַיי ענרעד

 ןייטש ןוא ללכ םעד יו דיחי םעד ױזַא ןעניד ףרַאדַאב הליהק רעזדנוא .לארשי וצ םינּפ ןטימ

 ,הנידמ רעד ןופ ןסערעטניא יד טסניד וצ

 ,סאשידק-הרבח עקיטציא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה רעבירעד

 ,תוליהק עשיטַארקָאמעד עתמא ןיא -- סעיצַאיצָאסַא רעדָא ןענָאינוא ,סרעטנעצ ,ןענייארַאּפ

 -פיוא ערעווש ַא זיא סָאד זַא ןסייוו רימ .סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעזדנוא ןופ רעטסומ ןפיוא

 זיא סע ּוװ ,ןלַאפ ןַארַאפ ןענייז סע .רעיודסיוא ןוא ימ ,טייצ טרעדָאפ סָאװ ,סעצָארּפ ַא ,עבַאג

 ןליוו םינקסע ערעטלע יד לייוו ,הליהק רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ ףמַאק ַא ןריפ וצ קיטיינ

 ,סעיציזָאּפ עקידרעַירפ ערעייז ןופ ןרינגיזער ,ןבעגפיוא טשינ

 .יאדכ זיא'ס רעבָא ,ףמַאק טימ ,ןעגנוגנערטשנָא טימ ןדנוברַאפ זיא הליהק יד ןפַאש סָאד

 ןקריוו וצ רעווש זיא'ס .ןעניוועג ךס ַא הליהק רעד וצ גנַאגרעביא ַאזַא ןופ ןעק ןבעל עשידַיי סָאד

 רעבָא ןעק ןעמ ,אשידק-הרבח רעד ןיא ןרַיוטקַא ןעמוק ןלָאז ייז ,ןדִיי ענעריובעג-יה עגנוי ףיוא

 עשיטַארקָאמעד ַא טָאה סע סָאװ ,ןבַאגפיוא יד טימ ןריסערעטניארַאפ ייז ןוא ןקריוו ייז ףיוא ָאי

 ,הליהק

 טניד טעטיוויטקַא ײעטגייוצרַאפ 'ויא טימ הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ ןטוטַאטס יד

 יד טימ ןפלעה ערעזדנוא ןרָאסעסַא עשידירוי יד .עבַאגפיוא רעד ןיא רעטסומ ַא יװ זדנוא

 .,רעשידירוי ןייק טשינ זיא הליהק יד רעבָא ןפַאש סָאד .ןטוטַאטס עיינ יד ןטיירגוצ ןיא תוליהק

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא טייצ טרעדָאפ סָאװ ,ןינע רעכעלטפַאשלעזעג ַא רָאנ

 -רעטניא רעזדנוא קנַאד ַא .ןעגנוכיירגרעד עטערקנָאק לָאצ ַא ףיוא ןזייווּוצנָא ןבָאה רימ

 סָאד .תוליהק ןיא סאשידק הרבח ןרימרָאפסנַארט וצ ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא ,ףליהטימ ןוא ץנעוו

 ערענעלק לָאצ ַא ןוא ַאקנַאלב-ַאיהַאב ,ָאסַאבליװַאסַאב ,ליװסעזָאמ ,עפ-ַאטנַאס טימ לַאפ רעד זיא

 ךָאנ טביילב סע .הליהק יד ןריזינַאגרָא וצ טרילומיטס ןוא ןפלַאהעגטימ ןבָאה רימ ּווװ ,םיבושי

 טשרע רעדָא טימ עמַאס ןיא טשרע ןטלַאה רימ ןוא חטש םעד טָא ףיוא ןָאט וצ ךס ַא רָאג רעבָא

 .סעצָארּפ םעד ןופ בײהנָא עמַאס םייב

 עקידנריטסיזקע יד לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא שילַארָאמ ןקרַאטש וצ גנובערטש רעזדנוא ןיא

 ןוא שזיטסערּפ רעייז ןרעסערגרַאפ וצ טייהנגעלעג עדעװטעי טצונעגסיוא רימ ןבָאה ,תוליהק

 .תובישח עכעלטפַאשלעזעג רעייז ןענָאטַאב

 רעטנוא ןעניפעג ךיז ףרַאד לוש עשידַיי יד זַא ,םינקסע יד רימ ןריטנעירָא ,לשמל ,ױזַא

 טשינ ףרַאד לוש רעד ןופ אפוג ץנעטסיזקע יד .הליהק רעד ןופ תוסּפורטוּפא ןוא טכיזפיוא רעד

 יד ןופ ןייז ףרַאד רָאנ ,ןײרַא לוש ןיא רעדניק יד ןקיש סָאװ ןרעטלע יד ןופ גרָאז יד רָאנ ןייז

 ,הליהק רעד ןופ ןבַאגפיוא עטשרע

 רעד ףרַאד ,ןעגנוטלַאװרַאפ-לוש עקידנריטסיזקע יד טימ ןטייקירעוװש ןדיימוצסיוא ידכ

 -נָא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןייז הליהק יד זומ ,תוחּפה לכל .קידהגרדהב ןרעו טכַאמעג גנַאגרעביא

 ןעמונעגרעביא ןצנַאגניא טייצ רעד טימ טעװ יז זיב ,רעייטשרָאפ עריא ךרוד לוש רעד ןופ גנוריפ
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 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רימ ןבָאה ,חטש םעד ףיוא םיכוסכס ןענַאטשטנַא ןענייז סע ּווו םוטעמוא .הליהק רעד ןופ ןרעוו

 ,רוד ןגנוי םענופ ךוניח םעד טכיזפיוא ריא רעטנוא ןבָאה וצ טכער ריא ןיא הליהק יד טציטשעג

 לוש ַא ןטלַאהסיוא סָאד ןעוו ,טציא סרעדנוזַאב ,הליהק רעד ןופ טכילפ ַא ןוא טכער ַא זיא סָאד

 .ןעגנוגנערטשנָא עלעירעטַאמ טרעדָאפ

 ןזָאלרַאפ טשינ .לָאצּפָא-דילגטימ םעד ןרעכעה וצ הליהק יד טריטנעירָא ךיוא ןבָאה רימ

 ןטנענַאמרעּפ ַא ךיוא רָאנ ,רעטלעג-הרובק ףיוא הליהק רעד ןופ טעשזדויב םעד ןציטש ןוא ךיז

 יז סָאװ ןטכילפ יד ןוא טעטיװיטקַא ריא טימ גנַאלקנייא ןיא ןייז לָאז סָאװ ,לָאצּפָא ןכעלשדוח

 ךיוא טָאה לָאצּפָא-דילגטימ ןכעלשדוח םעד ןרעכעה סָאד .ןבעל ןשידִיי ןצנַאג םעד רַאפ טגָארט

 ןעמ ןעק רוביצ ןשידַיי םוצ טייקירעהעגנָא יד זַא ,סיוא טנרעל סָאד .טיידזַאב ןשידעיצרעד ַא

 -נערטשנָא עלַאמינימ ַא תוחּפה לכל ןרעדָאפ וצ טקיטכערַאב זיא רָאנ ,ןטנעס טימ ןעמוקּפָא טשינ

 .גנוג

 לָאצּפָא-דילגטימ רעד ןרָאװעג טרעכעהעג קיטיײדַאב זיא ןעגנוזייוונא ערעזדנוא קנַאד ַא

 .תוליהק יד ןופ עטסרעמ יד ןיא

 ערעייז ףיוא ןטנעמונָאמ ןלעטש וצ תוליהק יד ןפלָאהעגְטימ ןוא טרילומיטס ךיוא ןבָאה רימ

 זיא הליהק יד .עכָאּפע-רעלטיה רעד ןופ ערעזדנוא םישודק ןָאילימ סקעז יד ךַאנ סנימלע-תיב

 רעזדנוא ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןורכז ןלַאנָאיצַאנ םעד ןיא ןטיהּפָא ןוא ןטלַאהפיוא ףרַאד סָאוי יד

 -עג טלעטשעג ןענייז ןטנעמונָאמ עכלעזַא .ןןשינעעשעג עשיגַארט יד ןופ ןענרעל סעּפע ןוא רוד

 -יילעגסיוא ןופ ללח םעד סיוא ןליפ ייז ןוא ,תוליהק ערענעלק ךיוא ןוא ערעסערג יד ךרוד ןרָאװ

 ,טלַאהניא ןשידִיי ןשיגַארט טימ טיײקשידִיי רעטקיד



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד ףיוא לָארטנָאק ַא ןטלַאהוצנָא טקיטכערַאב זיא הליהק יד זַא ,ךיוא ןטלַאה רימ
 ןייק ןרעוװ טריפעגכרוד טשינ רָאט סע .ץניװָארּפ רעד ןיא טריפעגכרוד ןרעוװ סָאװ ןעגנולמַאפ
 גנוריזירָאטױא ןוא גנוסייהטוג רעד ןָא ,םיבושי-ץניװָארּפ יד ןיא גנולמַאז רעדָא ןייּפמַאק םוש
 -ױזַא יד ןופ סעיצקנופ יד ןרילָארטנָאק הליהק יד ףרַאד ןכיילג סָאד .הליהק רעלַאקָאל רעד ןופ:

 -רעטנוא ךיז ןפרַאד ייז .סערייא-סָאנעוב ןיא סעיצוטיטסניא יד ןופ ןטעטימָאק-בוס ענעפורעג

 -דנָאטש רעזדנוא טימ גנַאלקנייא ןיא זיא סָאד .הליהק רעלַאקָאל רעד ןופ טכיזפיוא רעד ןפרַאוװ

 .הליהק יד רָאנ זיא בושי ןדעי ןופ סערדַא רעקיצנייא רעד זַא טקנופ

 טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ַא טכוזעג רימ ןבָאה ,תוליהק יד ןקרַאטש וצ רעגַאב רעזדנוא ןיא

 ייז ןעוו זַא ,ןפורעג ייז רימ ןבָאה ווירב-רַאלוקריצ עטּפָא ןיא .ץניװָארּפ רעד ןופ םינקסע יד טימ
 ךרוד .זדנוא טימ טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ןיא ןלעטש ךיז ייז ןלָאז סערייא-סָאנעוב ןייק ןעמוקי

 ;68 8005 91 טוס8 ןטקיפ

 . ןאופ 2טס:טאא =
5 8 

 .1960 רָאי ןיא תוליהקה דעו ןופ סערגנַאק

 םינינע ןקידיילרעד ןוא םינקסע יד ןרילומיטס וצ קידנעטש רימ ןזייוװַאב סעומש ןטקעריד ַאזַא

 -ָארּפ יד ןופ םינקסע יד ךיוא ןפור רימ .ןזייווַאב טשינ סָאד ןעמ ןעק ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד סָאװ

 רעד ןופ וליפַא ןוא תוליהקה-דעו ןופ ןעגנוציז-וויטוקעזקע יד וצ ןעמוק ןלָאז ייז תוליהק-ץניוז

 טרַאװ םוצ ןעמוק ךיוא ןעק רע ּווװ ,גנוציז ַאזַא ןיא ךיז ןקילײטַאב סָאד .הליהק רעסערייא-סָאנעוב

 טיידַאב ןשילַארָאמ ןקידלַאװעג ַא טָאה ,בושי ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ יד ךעלטנפע ןרינָאּפסקע ןוא

 ןופ הביבס ַא ןיא םיבושי ערעייז ןופ לוע ןרעוװש םעד ןגָארט סָאװ ,םינקסע עטייוו ענעי רַאפ

 .טײקנזָאלעגּפָא ןוא עיטַאּפַא

 יד רַאפ ףליה ֹוצ דנָאפ ַא ןפַאש ןופ םעלבָארּפ רעד טימ טקיטפעשַאב טציא ןענייז רימ

-- 808 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יעשהליהק יד ןעמוקוצכָאנ ןליוו ןטסעב רעייז ייב דנַאטשמיא טשינ ןענייז עכלעוו ,תוליהק עניילק

 טכיירגרעד סָאװ גנורעקלעפַאב רעטצענערגַאב ַא טימ ,םיבושי עניילק ערעייז ןופ ןתוכרטצה

 םיבושי עניילק יד רַאפ לומיטס רעסיורג ַא ןעוועג טלָאװ דנָאפ ַאזַא .תוחּפשמ 50 יד וצ טשינ

 -לעוו וצ ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ לוע םעד לעיצנַאניפ טרעגנירגרַאפ ךיוא טלָאװ ןוא

 .טכַא ןיא קידנעמענ .קילבוּפער רעצנַאג רעד ןופ ףליה רעלעירעטַאמ ךָאנ ךיז טעדנעוו ןעמ רעכ

 צלַאקָאל יד רַאפ ןייּפמַאק ַא זדנוא ייב ןריפוצכרוד שינעדנעטשרַאפנייא ןַא ןַארַאפ זיא סע זַא

 .ןוקית ַא ןעמוקַאב דנָאפ רעטנַאלּפעג רעד םורַא ױזַא ךיוא טעװ ,ןתוכרטצה
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 ךוא טָאטשטּפױה רעד ןיא לוש רעשידִיי רעד וצ רימ ןביירש עיצקנופ עקיטכיװ-טּפיוה ַא

 צנעי רַאפ ןָאט ךיז טזָאל סָאװ םומיסקַאמ רעד .ץניװָארּפ רעד ןיא יז זיא קיטכיוו טלּפָאד ךָאנ

 ןוא ללח ןקידייל םעד סיוא טליפ יז ,לוש עשידַיי ַא ןענעפע זיא ,םיבושי ענעפרָאװרַאפ ,עטייוו

 טייקשידִַיי ריא סיוא לוש יד טלַארטש רעדניק יד ךרוד .טייקשידִיי ןופ רעפסָאמטַא ןַא טפַאש

 .ןעמייה ערעייז ןיא ןירַא טגנירד ןוא ענעסקַאװרעד יד ףיוא ךיוא

 -ַאגרָא םעד ךרוד ץניוװָארּפ רעד ןיא ןטלַאהעגפיוא טרעוו סָאװ ,ןזעוולוש סָאד ,ךוניח רעד

 ףיז טימ רָאפ טלעטש ,טרידיסבוס זדנוא ךרוד טרעוו ןווא ךוניחה-דעו ןופ טַארַאּפַא ןלענָאיצַאזינ

 .טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא טײקשידַיי ןופ ךשמה ןרַאפ עיטנַארַאג ַא זיא ןוא וטפיוא ןסיורג ַא

 טשינ ץלַא ךָאנ רעבָא טרעוו ,ןלוש-ץניווָארּפ יד ףיוא ןזייוונָא טשינ לָאז ןעמ תונורסח לפיוו

 ןצנַאג ןיא יו רעסעב ץלַא ךָאנ זיא לוש עטסגרע יד .גנוכיירגרעד ןוא טיײדַאב רעייז טרענימרַאפ

 .ןעניימ רימ יו טכעלש ױזַא טשינ תמאב זיא לוש-ץניװָארּפ יד זַא ,זיא תמא רעד ןוא .לוש ַא ןָא

 ןלוש יד ןופ גנוקריוו ריא טימ ייס ןוא שיגָאגַאדעּפ ייס ּפָא טשינ יז טייטש ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא

 ןקיצנייַא-ןייא טימ ןלוש עקינעי יד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז םַאנסיוא ןַא .טָאטשטּפױה רעד ןיא

 טָאה ,לַאמרָאנַא טקנוּפדנַאטש ןשיגָאגַאדעּפ ןופ זיא סָאװ ,לוש עקיזָאד יד ךיוא רעבָא .רערעל

 -נזָאלעגּפָא ןופ רבדמ םעד ןיא טייקשידַיי ןופ סיזַאָא ןַא יו ,גנוטיידַאב ערעיוהעגמוא ןַא רעבָא

 ,טייקדמערפ ןוא טייק

 רעד ןיא ָאד תעשב .רעדניק יד ןופ ךוזַאב םעד עגונב ןגָאז ךיוא ךיז טזָאל עקיבלעז סָאד

 רעטלע-לוש ןיא רעדניק עשידִיי ןופ טנעצָארּפ לפיוו ץלַא ךָאנ ןעמ טריטוקסיד טָאטשטּפױה

 ןצ ןליפַא ןוא 90 זיב ץניװָארּפ רעד ןיא ךוזַאב רעד טכיירג -- 20 רעדָא 25 --- לוש יד ןכוזַאב

 .טנעצָארּפ טרעדנוה עמַאס יד

 יטשינ ןופ ּפיצנירּפ םעד ּפָא טיה ָאירַאזָאר ןופ הליהק יד זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע

 ודניק ןדעי רַאפ ןפָא ןעייטש לוש רעד ןופ ןריט יד ןוא ,ןרעטלע יד ייב דומיל-רכש ןייק ןעמענ

 .ןעגנוגנערטשנָא עלעירעטַאמ טימ הליהק רעד רַאפ ןדנוברַאפ זיא סָאד ןעוו וליפַא

 טניימ יצ .לוש רעד ףיוא ףױרַא טגייל'מ סָאװ ןבַאגפיוא עסיורג יד ןגעוו רדסכ טדער ןעמ

 רעד ?רערעל םעד ןופ עצײלּפ רעגנוי רעד ףיוא טסַאל ליפוצ ףױרַא טגייל ןעמ זַא ,טשינ סָאד

 -ייטש ןשידִיי ןופ ןלעפ סָאד ןליפסיוא ,ןזיולב עלַא ןקעד ףרַאד ןירערעל רעדָא רערעל רעגנוי

 -רעדמוא ,רעגנוי רעד ףרַאד ץלַא סָאד -- ןבעל ןלענָאיצידַארט-זעיגילער ןופ ןלעפ סָאד ,רעג

 .ןייז ןקתמ ,ןקעד ןיילַא רענייא רערעל רענערַאּפ

 םיבושי לָאצ ַא ןיא .ץניװָארּפ רעד רַאפ רערעל ןיא לגנַאמ ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה רימ

 טַאהעג טשינ ןבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןלוש עשידַיי ןרעוװ טנפערעד טנעקעג טשינ ןבָאה

 ,רערעל ַא זדנוא טקיש; ץניװָארּפ רעד ןופ ןפור-ספליה עטפָא יד .ייז רַאפ רערעל עקיטיינ יד

 -עג טשינ רעדייל רימ ןבָאה --- "!םוקמוא ןקיטסייג ןופ רעדניק ערעזדנוא ןעװעטַאר לָאז סָאװ

 ךופ ןעמוקעגסורַא ןענייז סָאװ רערעל יד .טַאהעג טשינ רערעל יד ןבָאה רימ .ןעמוקכָאנ טנָאק

 ַא ,טָאטש ןיא ןבילברַאפ רעדָא ןענייז -- הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב רַאנימעס-רערעל

 ר



 יי

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 ןבָאה ןוַא יירערעל טימ ןעמונרַאפ טשינ ללכב ךיז ןבָאה רעדָא ,ןעוועג הלוע ןענייז ייז ןופ לייט

 .טנרעלעג רעטייוו

 ייזַאּפ קידלַאװעג ַא ןעוועג ,ליוװסעזָאמ ןיא רַאנימעס-רערעל םעד ןפַאש סָאד זיא רַאּפרעד

 -טימ עלעירעטַאמ עסיורג יד ץוחַא .רערעל טימ ץניוװָארּפ יד ןגרָאזַאב וצ ףיוא וטפיוא רעוויט

 -סיוא ןצנַאגניא טרעוו סָאװ ,טוטיטסניא ןקיזָאד םעד ןיא ןרָאװעג טריטסעווניא ןענייז סָאװ ,ןעל

 טעטעיּפ ךס ַא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא ָאד ךיוא זיא ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ךרוד ןטלַאהעג

 -סױרַא רעטשרע רעד .טכורפ עטשרע עריא סױרַא ןיוש טיג ץנַאלפ עקיזָאד יד ןוא .טפַאשביל ןוא

 -נייא רעּפַאנק ןוא טייקנרַאפרעדמוא רעצנַאג רעייז טימ זיא רערעל ענעריובעג -יה ,עגנוי ןופ זָאל

 -ָאמ .ץניװָארּפ רעד ןיא ןזעוו-לוש רעזדנוא רַאפ הכרב ַא ךָאד ,טײקשידַיי ןיא טײקטלצרָאװעג

 ,םיבושי-ץניוװָארּפ יד רַאפ סרערעל ןיא לגנַאמ םעד טזיילעג טַאה ליווסעז
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 אז 1( ,4//ע:ק: 7

 (1962) תוליהקה דצו ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט6 םעד טסירגַאב ,גרעבנעדלָאג קחצי רייד ,ַאיַאד רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ץנַאטרָאּפמיא רעד ףיוא ךעלריפסיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ָאד עבַאגפיוא רעזדנוא טשינ זיא'ס

 רָאנ רימ ןליוו ָאד .טעברַא רעדנוזַאב ַא ןיא ןָאטעג טרעוו סָאד ;רַאנימעס רעליוװסעזָאמ םעד ןופ

 -טנגוי יד רַאפ גנוטער ַא יו ,ץניוװָארּפ רעד רַאפ רקיע רעד טײדַאב רַאנימעס רעד סָאװ ןזײװנָא

 רעניטנעגרַא רעד רעביא םיבושי רעקילדנעצ ןופ ךיז ןריטורקער רַאנימעס ןופ םידימלת יד .עכעל

 רעכלעוו ,רַאנימעס םעד ךרוד טעװעטַארעגּפָא שממ ןרעװו עכעלטנגוי עקיזָאד יד .ץניוװַאדּפ

 סָאװ ,טנגוי רעזדנוא ןופ ןלייט עקיטכיוו ןעװעטַארּפָא ףיוא טלקמ-ריע ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש

 .ןבעל רעזדנוא רַאפ ןרָאװעג ןריולרַאפ טלָאװ

 -עג זיא ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןזעוו-ךוניח םעד רַאפ גנוכיירגרעד ןוא שינעעשעג עקיטכיװ ַא
 רעד ייב "ישארה ךוניחה-דעו, םעד ןופ ןלוש יד תוליהקה-דעו םעד דצמ ןעמענרעביא סָאד ןעוו
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 ןופ סערגנָאק ןטירד םעד ךרוד ןרָאװעג טריציפיטַאר זיא ךַאמּפָא רעקיזָאד רעד .עיצַאגערגנָאק

 -עג טקינייארַאפ ךעלדנע ןענייז דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ןצרוק ַא ךָאנ .1957 ץרעמ ןיא תוליהק יד

 טימרעד .ךוניחה דעו םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַארטנעצ ןייא ןיא ךוניחה-ידעו עדייב ןרָאװ

 זיא טימרעד .טָאטשטּפױה רעד ןופ ןלוש יד טימ ןלוש-ץניװָארּפ יד ןרָאװעג ןכילגעגסיוא ןענייז

 .ןלוש יד ןופ ָאווינ רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןרָאװעג ןביוהעג

 טָאה תוליהקה דעו רעד סָאװ ,ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד גנוניירגרעד עקיטכיוו עטייווצ ַא

 -בוס רעזדנוא .עזַאב רעקידריוװ ַא ףיוא ןלוש-ץניװָארּפ יד רַאפ סעידיסבוס יד טלעטשעגקעװַא

 יװ רָאנ ,הבדנ ןייק ןוכ טשינ יאדוװַא ןוא ףליה ַא םתס ןופ רעטקַארַאכ םעד טשינ טגָארט עידיס

 ןגרָאז יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ידכב בושי ןשיטָאטש םעד דצמ טעטירַאדילָאס ןוא טכילפ ַא

 ּוװ טרָאד .דניק ןדעי רַאפ סעזעּפ 40 זיב טנייה טכיירגרעד עידיסבוס יד .ךשמה רעזדנוא רַאפ

 .טעשזדוב-לוש םעד ןופ טנעצָארּפ 40 זיב רימ ןקעד ,ןעלטימ ןָא ןוא רעניילק ַא זיא בושי רעד

 -עג סרערעל םעד טצנַאגרעד טרעוװ סע ּוװ ,ןַארַאפ ךיוא ןענייז סעידיסבוס ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא

 ,טלַאה

 -ָאמ ןיא רַאנימעס םעד ןטלַאהסיױא טימ ןעמַאזוצ ןלוש-ץניװָארּפ יד רַאפ סעידיסבוס יד

 .סעזעּפ ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא ףניפ ןופ עמוס יד ךעלרעי טפערטַאב ,ליווסע?

 ,םידלי-ינג 28 ,ןלוש-סקלָאפ 62 ץניוװָארּפ רעד ןיא גָאט ןקיטנייה םייב ןרינָאיצקנופ סע

 סָאװ ,םידימלת 4,521 טימ ןלוש 112 ןעמַאזוצ ,ןסױוק-טנוװָא 14 ןוא ןרַאנימעס ןוא ןלוש-לטימ 9

 .סניטסילבערפ ןוא סרערעל 160 ןופ טנידַאב ןרעוו

 יז ןוא סרערעל ענעריובעג-יה טנעצָארּפ 90 זיב ןענייז ןלוש-ץניוװָארּפ יד ןופ סרערעל יד

 -כַארּפש ןוא שיגָאלָאכיסּפ ייז ןענייז ,ענעריובעג-יה יו .הביבס רעזדנוא ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז

 .רעמַאזקריװ ןייז העּפשה עשירעייצרעד רעייז ןעק אליממ ןוא דניק ןגיה םוצ טנָאנ ךעל

 טייג סע .רערעל םעד ןופ ןעגנורעדָאפ עלעיצעפס ןוא ערעדנוזַאב טָאה תוליהקה-דעו רעד

 אצוי-לעוּפ ַא ןענייז ייז רָאנ ,ףױרַא םיא ףיוא טגייל'מ סָאװ טסַאל יד ןרעסערגרַאפ םתס ןיא טשינ

 -טפַאשלעזעג ןענייז ןעגנורעדָאפ יד .ןרַיוטקַא וצ סיוא ייז טמוק סע רעכלעוו ןיא הביבס רעד ןופ

 עיצקנופ ןייז ןצענערגַאב וצ ןביולרעד טשינ ךיז ןעק בושי:ץניוװָארּפ ַא ןופ רערעל רעד .עכעל

 ,ןריטנעירָא ,ןקריוו ,וויטקַא ןייז ךעלטפַאשלעזעג ךיוא זומ רע .לוש רעד ןופ תומא 'ד יד וצ רָאנ

 ,חיכומ ַא ךיוא -- קיטיינ זיא סע ןעוו ןוא ,רענָאמ ןוא רעקעוו רעד ןייז
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 םוכס ןקיזיר ַא ףיוא ןזייווּוצנָא רימ ןבָאה תוליהקה דעו ןופ ץנעטסיזקע רָאי ןעצ יד רַאפ

 ןזייוונָא ןעק'מ .םיבושי יד ןופ ָאווינ-רוטלוק םעד ןבייה וצ ףיוא ןעגנוגנערטשנָא ,טעברַא ןופ

 -וצכרוד ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ .ןטרעצנָאק ןוא ןטקַא-רוטלוק רעטרעדנוה ףיוא

 רעדנוזַאב רָאג ןטקַא-רוטלוק ייוצ תוחּפה לכל ןמז-רוטלוק םעד ךשמב בושי ןדעי ןיא ןריפ

 יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג רימ ןבָאה רָאנ טשינ .םיבושי עניילק יד טכַא ןיא ןעמונעג רימ ןבָאה

 .ןדנוברַאפ זיא סָאד עכלעוו טימ תואצוה יד טקעדעג ךיוא רַאנ ,ןטקַא

 רעד ןוא עטייוו יד וצ ןייגרעד לָאז טרעוו עשידִיי עקידעבעל סָאד זַא ,גרָאז רעזדנוא ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפורט-טסיטרַא ענעדיישרַאפ טרידיסבוס רימ ןבָאה ,םיבושי עניילק רקיע

 רעדָא ןסעיּפ-רעטַאעט ןופ רַאוטרעּפער ןרעסעב ַא טימ ,ץניוװָארּפ רעד רעביא טזָאלעגסױרַא

 רימ .סעזעּפ רעטנזיױט רעקילדנעצ ליפ ןפערטַאב סעידיסבוס עקיזָאד יד .ןרעמונ-טסנוקניילק

 ּוצ םיבושי עשידִיי רעקילדנעצ טכעלגעמרעד טָאה סָאד סָאװ ,עיצקַאפסיטַאס יד רַאפרעד ןבָאה

 .גנולעטשרָאפ ערעסעב ַא לָאמַא ןעז

 םעד וצ .ןעמליפ-לארשי עטוג ןעז וצ ץניווָארּפ רעד טייהנגעלעג ַא ןבעגעג ךיוא ןבָאה רימ

 טימ ןרָאּפ לָאז סָאװ ןשטנעמ ַא טלעטשעגנָא ןוא רָאטקעשזָארּפ ַא טפיוקעגנייא רימ ןבָאה קעווצ

 40 רעכעה ןיא ןרָאװעג ןזיוועג ןענייז סָאװ ,ןעמליפ עקיזָאד יד .ץניװָארּפ רעד רעביא ןעמליפ יד
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 עטסרעמ יד ןיא .ןדַיי רעטנזיוט ליפ חור-תחנ ַא טּפַאשרַאפ ןבָאה --- טסיזמוא ןצנַאגניא ,םיבושי

 ןוא טנעמיטנעס ןקעװ וצ לטימ ַא זיא סָאד .ןעמליפ יד ןדיי-טשינ ךיוא ןבָאה םיבּושי יד ןופ

 .לארשי-תנידמ רַאפ טּפַאשטניירפ

 ןענייז ,תוליהק ערעסערג יד ןיא טריפעגנייא ןבָאה רימ סָאװ גנוניישרעד-רוטלוק עיינ ַא

 טשינ וליפַא ןעוו .סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ןופ רעטסומ ןפיוא ןעגנולעטשסיוא-רעכיב יד

 -פיוא-רוטלוק ַא ןײרַא ךָאד ןעגנולעטשסיוא יד ןעגניירב ,םענרַאפ ןוא ץנַאלג ןקיבלעז םעד טימ

 .ךוב ןשידִיי םעד רַאפ סערעטניא ןקעוו ןוא גנובעל

 רַאסרעװינַא ןט10 ןיא תוליהק יד ןופ רָאפנעמַאװוצ ןט6 םעד טסירגַאב קניפ בקעי רייד ישארה ב-ה

 .(1962 רָאי) תוליהקה דעו ןופ

 טקירד סָאװ ,גלָאפרעד ןקידנגייטש ַא טימ רָאי סעדעי טריפעגכרוד ןרעוו ןעגנולעטשסיוא יד

 ןופ טײלגַאב ךיוא טרעוװ גנולעטשסיוא-רעכיב יד .רעכיב עטפיוקרַאפ לָאצ רעד ןיא סיוא ךיז

 -סיוא עכלעזַא .סעמעט-רוטלוק רענײמעגלַא רעדָא עכעלטכישעג ,עשירַארעטיל ףיוא ןטַארעפער

 גנַאלקּפָא רעייז ןוא דנַאל ןופ תוליהק ערעסערג עלַא ןיא טריפעגכרוד סנטצעל ןרעוו ןעגנולעטש

 .גנוניישרעד-רוטלוק עניײמעגלַא ןַא טרעוו ןוא הליהק רעד ןופ ץענערג יד רעבירַא טגייטש

 רעלָאמ עשידִיי עגיה ןופ ןעגנולעטשסיוא-רעדליב ,סעיינ ַא יו טריפעגנייא ךיוא ןבָאה רימ

 יד יטלייטעגסיוא ךיז ןבָאה ןעגנולעטשסיוא-רעדליב יד ןשיװצ .תוליהק ערעסערג לָאצ ַא ןיא

 ךרוד ןרָאװעג טרעדנּוװַאב ןענייז ןוא ,םיטבש-לארשי ןופ ןּפיט ןוא ןשזַאזייּפ-לארשי ןופ רעדליב

 -טסייג עכעלטסירק ןעוועג ךיוא ןענייז רעדליב יד ןופ סרעפיוק יד ןשיװצ .רעכוזַאב רעטנזיוט

 .טייל-רעטילימ רעניטנעגרַא ןוא עכעל

-- 807 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -יִַערבעה-שידִיי ןוא טרָאװ עקידעבעל עשידִיי סָאד זַא ,גרָאז עטסערג רעזדנוא ןעוועג זיא'ס

 -וצפיוא רָאטקַאפ גנויצרעד ןוא לומיטס ַא יו ,םיבושי עטסטייוו יד וצ ןכיירג לָאז גנַאזעג עש

 ןטייקירעווש עסיורג טַאהעג רימ ןבָאה ייברעד .ןיילק ןוא סיורג ייב טנעמיטנעס ןשידִיי ןטלַאה

 ,טנעמעלע-ןשטנעמ ןקיסַאּפ םעד ןיא לגנַאמ ןסיורג םעד בילוצ

 ךיז רימ ןבָאה ,םיבושי-ץניווָארּפ יד ןופ ָאווינ-רוטלוק םעד ןבייה וצ רעגַאב רעזדנוא ןיא

 -ַאװק רעטסעב רעד ןופ ןייז זומ ,ץניװָארּפ רעד ןביג רימ סָאװ סָאד זַא ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג

 ,תוליהק יד ןיא ןטקַא-רוטלוק ךס ַא ןריפוצכרוד טייקכעלגעמ יד טשינ ןבָאה רימ ביוא .טעטיל

 ,טרעוו ןכיוה ַא ןופ וויטַאטילַאװק ןייז ,טריפעגכרוד ָאי ןרעוו סָאװ עקיצניוו יד שטָאכ זומ

 -ביב יד ןרעכיײרַאב וצ ,תונתמ-רעכיב םוכס ןקידנטיײידַאב ַא טקישעגסױרַא ךיוא ןבָאה רימ

 םעד קנַאד ַא ןרָאװעג טכעלגעמרעד ןענייז תונתמ-רעכיב עקיזָאד יד .תוליהק יד ייב ןקעטָאיל

 ,הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 רימ ןבָאה ,תוליהק ערעסערג יד רַאפ טעטיוויטקַא עוויטיזָאּפ ןוא עקיטיינ ַא יו קידנצַאשּפָא

 ןרינָאיצקנופ סע -- סעיצידיוא עכלעזַא .סעיצידיוא-ָאידַאר עכעלטנכעוו ןפַאש וצ טרילומיטס

 עשידִיי רעביא ןדִיי-טשינ ןוא ןדִיי רַאפ טנעמורטסניא-סגנורעלקפיוא רעטוג ַא ןענייז -- עקינייא

 ,לארשי ןגעוו ןוא ןעמעלבָארּפ

 רעד וצ ייז ןרעטנענרעד ןוא עכעלטנגוי ןעַיצוצנײרַא טוג ךיוא ןענייז סעיצידיוא עכלעזַא

 ךרוד ייז ןרעו סעיצידױא-ָאידַאר עכלעזַא ןרינָאיצקנופ סע ּוװ םוטעמוא .טעטיוויטקַא-הליהק

 עכלעזַא זַא ,רימ ןרעדָאפ ןלַאפ עלַא ןיא .ןלַאירעטַאמ טימ ייז טגרָאזַאב ןעמ ןוא טרידיסבוס זדנוא

 ,הליהק רעד ןופ לָארטנָאק םעד רעטנוא ןעניפעג ךיז ןזומ סעיצידיוא

 טל יז רו

 ,גנוזייל ןייק ןענופעג טשינ טציא זיב ןבָאה רימ רעכלעוו רַאפ םעלבָארּפ ערעווש רָאג ַא

 רעדעי ןיא טנעטַאל זיא ןוא ןַארַאפ זיא םעלבָארּפ עקיזָאד יד .תוחּפשימ עטשימעג יד ןענייז

 ,רעקיצניוו ּוװ רערעמ ּוװ ,תוליהק יד ןופ רענייא

 -יטנעדיא טשינ ףרַאד תוחּפשימ עטשימעג ןופ םעלבָארּפ יד זַא ,ןענָאטַאב וצ יַאדכ זיא'ס

 .םינינע ערעדנוזַאב ייווצ ןענייז סָאד .תונותח עטשימעג ןופ םעלבָארּפ רעד טימ ןרעוו טריציפ

 -רעד רעשידִיי ןופ עגַארפ ַא זיא ,תונותח עטשימעג לָאצ יד ןרענעלקרַאפ רעדָא ןדיימרַאפ סָאד

 ,טײקשידַיי ּפֶא טיה'מ ּוװ ןעמייה יד ןיא ןוא לוש עשידִיי ַא ןַארַאפ זיא סע ּוװ טרָאד .גנוַיצ

 -ייז ןטנעמעלע יד ּוװ ,רענעלק ךס ַא תונותח עטשימעג ןופ רַאפעג יד זיא ,סעיצידַארט עשידִיי

 ,אצמנב טשינ ןענ

 םיבושי עלַא ןיא ןַארַאפ ןענייז עכלעוו ,תוחּפשימ עטשימעג יד ןיא ָאד רעבָא טייג זדנוא

 -עג יד ּוװ ,םיבושי ןַארַאפ ןענייז סע .תונותח עטשימעג יד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןענייז עכלעוו ןוא

 ךָאנ רשפא ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ לטירד ַא וצ זיב ןכיירגרעד תונותח עטשימ

 .ןרימרַאלַא תמאב זדנוא ףרַאד בצמ רעקיזָאד רעד .רעמ

 -ניא סױרַא ןזייוו --- דַיי ַא זיא רעטַאפ רעד ּווװ ,תוחּפשימ עטשימעג יד ןופ עטסרעמ יד

 ףײרַא לוש רעשידִיי רעד ןיא רעדניק יד ןקיש ייז .ןדִיי ןביילב ןוא ןייז וצ ןליוו ַא ןוא סערעט

 -ייחתה עלַאנָאיצַאנ-שידִיי ערעדנַא עלַא ללכב ךָאנ ןעמוק ןוא ןייּפמַאק ןטקינייארַאפ ןרַאפ ןלָאצ

 ?טשינ רעדָא ,ןדִיי יו ןטכַארטַאב ייז ןעמ ףרַאד :עגַארפ יד זיא .ןתוב

 לָאז סָאװ ,גנוזייל עקיסַאּפ ַא ןרעװ ןענופעג זומ סע רעכלעוװ רַאפ םעלבָארּפ ַא זיא סָאד

 רימ ןלָאז ױזַא יו :זיא עגַארפ יד .טעטילַאער רעד טימ ןוא ןדנעטשמוא יד טימ םכסה ןיא ןייז

 רעדָא ןדִיי עמָאקלופ רַאפ ןענעכעררַאפ ייז ןעמ ףרַאד ?רעדניק ערעייז וצ ןוא ייז וצ ןעִיצַאב ךיז

 -טימ עצנַאג ןוא עטקיטכערַאבכיײלג יו הליהק רעד ןיא ןעמענניירַא ייז ןעמ ףרַאד יצ ?טשינ

 ?רעדילג
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 ןיא ,ןעגנוציז עקינייא טעמדיוװעג ריא ןוא ןעמונעגפיוא םעלבָארּפ עקיזָאד יד ןבָאה רימ

 ךיז ןעייג ןטּפעצנָאק ערעזדנוא .טַאניבַאר ןופ םינבר יד טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו

 רעד ןוא ,ןיד ןשידַיי ןטיול גנערטש ןלַאפ עלַא יד ןיא ךיז ןעִיצַאב םינבר יד .רעדנַאנופ רעבָא

 יד ןפרַאד ,עשידִיי-טשינ ַא זיא יורפ יד ביוא .םַאזגיובמוא ןוא שירָאגעטַאק זיא ןיד רעשידַיי

 טכַאמרַאפ ייז רַאפ ןפרַאד סע ןוא ,ןדַיי-טשינ יװ ןרעװ טכַארטַאב החּפשימ ַאזַא ןופ רעדניק

 .הליהק רעד ןופ ןריט יד ןרעוו

 עטשימעג יד ּוװ טרָאד רעדנוזַאב ,תוליהק יד רַאפ םעלבָארּפ ערעווש ַא רעבָא זיא סָאד

 -רעד טשינ ךיז ןענעק ייז .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ ןקידנטײדַאב ַא ןדליב תוחּפשימ

 ןופ ןעגנודנעוו רימ ןעמוקַאב רדסכ .םוחת ןשידִיי ןופ תוחּפשימ עלַא יד ןסױטשוצסױרַא ןביול

 טביילב עגַארּפ יד ,תוחּפשימ עטשימעג יד יבגל ןעלדנַאה ןפרַאד ייז יװ ןגַארפנָא .תוליהק יד

 ,גנוזייל ַא ןָא טרָא ריא ףיוא ןייטש רעבָא

 .1962 רָאי ןיא רָאפנעמאזוצ-תוליהקה דעו ןט6 םייב םוקילבוּפ

 טאב

 .טגרָאזַאב קרַאטש זדנוא טלַאה םיבושי:ץניװָארּפ יד ןיא ןבעל ןזעיגילער ןופ בצמ רעד

 .ללכב טייקשידִיי ןופ רָאנ ,טײקשידַיי רעזעיגילער רעמורפ ןופ עגַארפ ַא רָאנ טשינ זיא סָאד

 ןָא ,עיצידַארט םוש ןָא ,רעגייטש ןשידִיי ןָא ,טרָאד ןבעל ןשידִַיי םעד ןופ טייקטסוּפ רעד ייב

 ןרוּפש עזעיגילער ענעבילברַאפ ךָאנ יד ןבָאה ,םייה רעד ןיא טייקידבוט-םוי-תבש ןופ רוּפש ַא

 טָאה סָאװ טייקשידִַיי עזעיגילער יד יװ ,קידנעעזוצ ייוו טוט סע .טײדַאב ןשירעַיצרעד ןסיורג ַא

 .ץניװָארּפ רעד ןיא טשיװעגּפָא שממ טרעוװ ,םויק רעזדנוא תורוד עגנַאל ךשמב ןטלַאהעגפיוא

 טימ ןָאט טשינרָאג טעמכ ךיז טזָאל סע סָאװ ,יד זיא עגַאל רעד ןופ טייקירעווש יד ןוא

 םיטחוש ןלעפ סע .שדוק-ילכ ןיא לגנַאמ ןקרַאטש ַא ןבָאה רימ .בצמ םעד ןרעסעבוצסיוא סעּפע
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 ַא טימ ןגרָאזַאב ןפלעה ייז לָאז ןעמ םיבושי -- ץניװָארּפ ןופ זדנוא וצ ןעמוק טּפָא .םילהומ ןוא

 אזַא .השקב רעייז ןעמוקוצכָאנ ךעלגעמ טשינ זיא רעבָא ןליוו ןטסעב םייב .להומ רעדָא טחוש

 ןבילברַאפ זיא ,גנורעקלעפַאב עשידִיי עטכידעג ַא ןַארַאפ זיא'ס ּוװ ,סָאיר-ערטנע יוװ ץניוװָארּפ

 .ןצניװָארּפ ערעדנַא ןיא ךיוא סע זיא ױזַא .להומ ַא ןוא טחוש ַצ ןָא

 -עיגילער ץלַא ייס בר רעד טלעפ סע .בר ןייא ןייק ָאטשינ זיא ץניוװָארּפ רעצנַאג רעד ןיא

 טנגוי ףיוא ןייז עיּפשמ ןוא ןריטנעירָא ,ןענרעל לָאז סָאװ ,גיהנמ רעקיטסייג ץלַא ייס ןוא רעז

 רעלַאנָאיצַאנ ַא רָאנ ,טייקידנעוװטיונ עזעיגילער ַא רָאנ טשינ זיא בר ַא ןבָאה .ענעסקַאוװרעד ןוא

 עשידָאירעּפ יד ךרוד ןייז אלממ טוּורּפעג רימ ןבָאה ץניווָארּפ ןיא םינבר ןופ ןלעפ סָאד .ןינע

 . .תוליהק ענעדיישרַאפ ןיא ,ןיד-תיב בָא רעד ,קניפ ברה ןופ ןכיזַאב

 -ץניוװָארּפ ערעסערג יד וצ ןעגנודנעוו טכַאמעג לָאמ עכעלטע רימ ןבָאה רָאי ןעצ יד ךשמב

 םיא רימ ןלעװ ,בר ַא ןעמענוצפיוא טיירג תמאב ןענייז ייז ביוא .בר ַא ןלעטשנָא ןגעוו תוליהק

 טשינ ךיז ןבָאה רעבָא תוליהק יד ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ רעדָא לארשי ןופ ןעגנערבּפָארַא

 ןקיטסייג ַא ןבָאה ןיא טייקידנעװטיונ יד זַא ,טלָאמעג זיא'ס .םעד ןגעוו ןסילשַאב וצ טלייאעג

 | .ןרָאװעג טריּפָארטַא טייצ רעד טימ זיא ,גיהנמ

 -טחוש ַא ןטעטימָאק ןָאיַאר יד ןופ ןדעי ייב ןלעטשוצנָא ןעוועג טלָאװ גנוזייל עסיויעג ַא

 -קַארּפ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןָאיַאר םענופ םיבושי יד ןענידַאב לָאז סָאװ ,בר ַא ךיוא ןוא להומ

 -ָארּפ עטייו יד ןיא טײקשידַיי רעזעיגילער ןופ ןרוּפש עטצעל יד ןטלַאהוצפיוא ןפוא רעשיט

 .תוליהק-ץניוו

 ןופ רוּפש ןדעי ןופ טקידיײלעגסיוא םיבושי:ץניװָארּפ יד ןענייז ,ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יװ

 טקיטיינ'מ ּוװ םוטעמוא ,ץניװָארּפ רעד ןיא םילהומ סױרַא ןקיש רימ .טייקשידִיי דעזעיגילער

 -ֹנֲא ןיא ןוא סָאיר-ערטנע ןופ םיבושי יד ןיא להומ רעזדנוא טכַאמ ןכוזַאב עטפָא .ייז ןיא ךיז

 ןענייז סע .ןזייוװַאב טשינ עקיבלעז סָאד ןעמ ןעק רעבָא טחוש ַא טימ .דנַאל ןופ ןטקנוּפ ערעד

 זיא סע לייו ,שיילפ ןייק טשינ ןסע עכלעוו תוחּפשימ לָאצ ַא םיבושי-ץניװָארּפ יד ןיא ןַארַאּפ

 ,ָאטשינ טחוש ןייק ייז ייב

 רימ .תוליפת-ילעב רעדָא םינזח טימ םיארונ:םימי ףיוא ןעמ טגרָאזַאב תוליהק לָאצ ַא

 טשינ רָאה ַא ףיא רעבָא טייב סָאד .הרות-רפס ַא תוליהק עניילק יד ןפַאשנייא ךיוא ןפלעה

 .ץניװָארּפ רעד ןיא טייקשידַיי רעזעיגילער ןופ בצמ ןרעווש םעד

 זדנוא ייב ןלָאז סע זַא טכיזסיוא ןַא ןַארַאפ זיא ,הבישי רעד ןופ גנודנירג רעד טימ ,סנטצעל

 -עּפש רָאי עכעלטע ףיוא ןינע ןַא טשרע זיא סָאד .שדוק-ילכ ןוא םינבר ןרעװו טעדליבעגסיוא

 ןעמּוקנָא ןענעק ןלָאז ייז זַא לָאצ ַאזַא ןיא ןייז טשינ םינבר עטרָיּודַארג יד ןלעװ ,סנטייווצ .רעט

 -ובכב ַא טימ טרעכיזעג זיא שדוק-ילכ ַא סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,תוליהק-ץניוװָארּפ יד רַאפ

 -עג ןקיזָאד םעד ךיז ןעמדיוו וצ טגיינעג טשינ טיילעגנוי ערעזדנוא רעבָא ןענייז ,הסנרּפ רעקיד

 .טנגוי עזעיגילער יד טשינ וליפַא ,טיצ

 א ) עב

 סע .טגרָאזַאב קרַאטש זדנוא טלַאה םוחת רעזדנוא ןיא טנגוי יד ןטלַאהוצנייא םעלבָארּפ יד

 ךָאנ טרעסערגרַאפ סָאד ןוא ,ןסיוו ןשידַיי ןוא ךוניח ןשידִיי ןופ עזַאב יד רוד ןגנוי םעד טלעפ

 .הנכס יד רעמ

 .םיכירדמ ןיא ךיז ןקיטיינ ,ןַארַאפ ןענייז עכלעזַא ּוװ ,םיבושי יד ןיא סרעטנעצ-טנגוי יד

 סנטצעל וליפַא זיא'ס .טנגוי רעד רַאפ םיכירדמ ןיא לגנַאמ ןסיורג ַא רימ ןבָאה רעבָא רעדייל

 רעבָא ,םיכירדמ עכלעזַא רַאפ רַאנימעס ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד ןעמּוװשעגפױרַא זדנוא ייב

 .ןכעלקריוורַאפ גנירג ױזַא טשינ ךיז טזָאל וויטַאיציניא יד

 טרעוװ ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןלעטשוצטסעפ קיטיינ רעבָא זיא'ס
 וצ טריפ סָאװ געוו ןפיוא יז ןריטנעירָא ּוצ טנגוי רעד רַאפ טעברַא עוויטיזָאּפ ַא ןָאטעג ךָאד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנפ

 לסיב ַא טרעדלימ סָאװ ,טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טריפ טנעמַאטרַאּפעד-טנגוי רעד .טײקשידַיי

 -יישרַאפ ןיא טריפעגכרוד ןרעוו סָאװ טנגוי רַאפ ןרַאנימעס יד .טנגוי רעד ןופ טייקנריולרַאפ יד

 .םַאזקריוו רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ,דנַאל ןופ ןטנגעג ענעד

 -עטניארַאפ ךיז לעיצעּפס רעקידנזייר רעזדנוא ףרַאד ,ןבַאגפיוא עטערקנָאק ענייז ןשיוװצ

 הליהק רעדעי ייב רעטנעצ-טנגוי ַא ןפַאש וצ ןעַימַאב ךיז ףרַאד רע ןוא טנגוי רעד טימ ןריסער

 ,רעניילק ַא בושי רעד זיא ןוא .ןסעומש ייז טימ ןבָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ ךרוד ייז ןרילומיטס ןוא

 .סרעטנעצ ערעסערג ןיא ןרָאפרעבירַא ןלָאז יז עכעלטנגוי יד ןרילומיטס רע ףרַאד

 :סקניל ףיוא סטכער ןופ -- .יבצױב קחצי אישנ םייב סצרגנַאק ןשיטסינויצ םוצ תוליהקה דעװ ןופ עיצַאגעלעד יד

 ןאקעד רעשירעטילימ סטנעדיזערּפ םעד ,יבצױב קחצי אישנ ,ןײשנעמַאק רייד ,(ָאירַאזָאר) אזימרג ,חסּפ רייד

 .רעניד רייד ןוא קניפ ברה ,למרכ לענָאלָאק

 עגנוי קיטעט ןענייז סע ּוו ,םיבושי ףיוא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןָא ןעמ טפערט סנטצעל

 -ניא סיורג סױרַא ןזייו עכלעוו ,טיילעגנוי ענעריובעג יה ןענייז סָאד .תוליהק יד ןיא םינקסע

 -הליהק ןשידַיי םעד רַאפ ןגרָאז יד ןגָארט ןיא ךיז ןקילײטַאבוצטימ שינעדנעטשרַאפ ןוא סערעט

 הליהק יד ייז רַאפ זיא ,רוד ןרעטלע ןופ םינקסע טימ ןעמַאזוצ םינקסע עגנוי עקיזָאד יד .ןבעל

 -ָארּפ עשידַיי עקיטרַאנדיײישרַאפ ףיוא ןָא ךיז ןפערט ייז ּוװ ,לוש עכעלטפַאשלעזעג עקידנצנעלג ַא

 .ןעגנוניישרעד עטלייצעג רָאנ רעבָא ןענייז סָאד .ןעמעלב

 תוחּפה לכל רָאפ ןעמוק ייז .עכעלטנפע ןענייז תוליהקה-דעו ןופ וויטוקעזקע ןופ ןעגנוציז יד

 ןבעל-הליהק ןופ ןעמעלבָארּפ טסנרע רעלופ רעד טימ טריטַאבעד ןרעוװ ָאד .שדוח ןיא לָאמ ןייא

 סָאד ּפָאקסָאדיילאק ןיא יוװ ּפָא ךיז טלגיּפש ,םיבושי יד ןופ תוליהקה-דעו םוצ ןעגנודנעוו יד ןוא

 .םיבושי ענעפרָאװרַאפ יד ןופ טנלע רעד ןוא ןגרָאז ערעווש יד .ןבעל

 -ָארּפ ןופ רעיטשרָאפ ןופ טייהנזעוונָא רעד ךרוד טייקשיטנעטיוא ןעמוקַאב ןעגנוציז יד

 יי



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןֹופ סקנּפ

 ,דנַאל ןופ ןרעניא ןופ תוליהק יד ןופ עטריגעלעד ךיז ןקילײטַאב גנוציז רעדעי ןיא טעמכ .ץניוז

 .טָאטשטּפױה רעד ןיא םינינע עטַאװירּפ בילוצ ךיז ןעניפעג עכלעוו רעדָא ענעמוקעג לעיצעּפס

 ןסורג עשיטנעטיוא עכלעזַא .ץניװָארּפ רעד ןופ םיטש עטקעריד יד ןעמ טרעה ןטכירַאב יד ךרוד

 .קורדנייא ןקרַאטש ַא ןכַאמ ,רעטנעצ ןשידַיי ןסיורג םעד וצ ןפור-סגנוטער ןענייז סָאוװ

 יד יװ סעטַאבעד יד .םיסוניכ עניילק ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ תוליהקה דעו ןופ ןעגנוציז יד

 ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא גנַאלקּפָא ןַא קידנעטש ןעמוקַאב ,ןעמונעגנָא ָאד ןרעוװ ןסולשַאב

 .עניטנעגרַא ןופ ץוחמ ךיוא ,ןבעל

 ןביילב טשינ רָאט עיצַאזינַאגרָא יד זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה תוליהקה-דעו ןופ ןעגנוריפנָא יד

 רעטסערג רעד זיא עניטנעגרַא .עניטנעגרַא ןופ ןצענערג יד וצ סעיציזָאּפ עריא ןיא טצענערגַאב

 עכעלרעדירב ַא ןקערטשוצסיוא טכילפ יד טָאה ,עקירעמַא-ןייטַאל ןיא בושי רעטסכײרלָאצ ןוא

 ןגרָאז עשידַיי-ללכ יד ןיא ייז ןרעגנירגרַאפ ןוא טנעניטנָאק ןפיוא םיבושי ערענעלק יד וצ טנַאה

 ייב ןוא ,תוליהק יד ןופ ןסערגנָאק יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ןופ לָאצ ַא .ןבַאגפיוא ןוא

 .טעברַאטימ ןוא ףליה עשילַארָאמ רעזדנוא טגיילעגרָאפ ייז טרעוו טייהנגעלעג רעדעי

 יד ךרוד ןרעפיצ ןוא ןטַאד עשיטסיטַאטס עלופטרעוו ןעלמַאז סָאװ עקיצנייא יד ןענייז רימ

 -עלכַאנרַאפ קרַאטש ַא טציא זיב זיא סָאד .םיבושי-ץניװָארּפ יד ןיא ןבעל שידַיי ןגעוו תוליהק

 רעבָא סָאד זיא ,עטעלּפמָאק ןייק טשינ ןענייז ןטַאד ענעמוקַאב יד םגה .זדנוא ייב טיבעג רעטקיס

 ַא ןעמוקַאב וצ ,ןציטש ךיז ןענעק רימ ןכלעוו ףיוא ,לַאירעטַאמ רעשיטנעטיוא רעלופטרעוו ַא

 .ץניװָארּפ רעד ןופ דליב

 -ַאב ,הליהק ןופ ןטיבעג יד םורַא טמענ ,רעטרעטיירבעגסיוא ןַא ,ןגיוב-עטעקנַא רעיינ רעד

 -סניא-טידערק ,לארשי טימ ןעגנודניברַאפ ,ןבעל-רוטלוק ,עיגילער ,טנגוי ,ךוניח ,גנורעקלעפ

 טָאה ןגיוב-עגַארפ רעטרעטיירבעגסיוא רעד .טָאטשטּפױה רעד טימ טקַאטנָאק ןוא סעיצוטיט

 ענעסָאלשעגנָא ערעזדנוא ןופ רָאנ וליפַא ,סרעפטנע עלַא ןבָאה רימ ןלעװ .ןגַארפ קיצכַא זיב

 טעמכ רעד רעביא ןבעל שידַיי ןגעװ לַאירעטַאמ רעקידנּפעשסיױא ןַא ןייז סָאד טעװ ,תוליהק

 ןביירשוצנָא ןייז ךעלגעמ טעװ ןלַאירעטַאמ יד ןופ ךמס ןפיוא .ץניוװָארּפ רעניטנעגרַא רעצנַאג

 .טעברַא-שרָאפ עטסנרע ןַא

 -טנע ןלָאז סָאװ עטלעטשעגנָא ןייק טשינ ןבָאה תוליהק ערענעלק יד זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ

 -גוייר רעזדנוא ןופ ןבַאגפיוא יד ןופ ענייא ךיוא סָאד זיא ,ןגַארפ עטלעטשעג עלַא יד ףיוא ןרעפ

 .סנגיוב-עגַארפ עטלופעגסיוא יד ןכוזַאב ענייז ןופ ןעגנערב וצ ,רָאטקורטסניא ןקיר

 ןבָאה ,תוליהקה דעו ןופ ןעגנוכיירגרעד עלענָאיצַאזינַאגרָא עקיטיידַאב ףיוא טקוקעג טשינ

 רעייז רעלוגער ןגָארטוצנײרַא עגונב תוליהק יד ןרינילּפיצסיד וצ ןזיווַאב טשינ ךָאנ רעבָא רימ

 ,סיורָאפ טירש ַא ןענעכייצרַאפ וצ חטש םעד טָא ףיוא זיא רָאי וצ רָאי ןופ .לָאצּפָא-דילגטימ

 .תובייהתה רעטערקנָאק רעד טימ ןעמוקוצכָאנ תוליהק יד טשינ ךיז ןלייא ללכ-ךרדב רעבָא

 טכיירג טציא .ךעלשדוח דילגטימ ןדעי רַאפ טנעס קיצפופ ןעוועג לָאצּפָא רעד זיא בייהנָא ןיא

 ןקישנײרַא רעלוגער ןלָאז תוליהק עלַא ןעוו וליּפַא .ךעלשדוח ,סעזעּפ ייווצ וצ ןיוש לָאצּפָא רעד

 -ויב רעזדנוא ןופ לייט רעניילק ַא ןרָאװעג טקעדעג םיוק טימרעד טלָאװ ,לָאצּפָא-דילגטימ רעייז

 ערעייז ןעמוקכָאנ ןלָאז תוליהק יד זַא גנורעדָאפ רעזדנוא ףיוא רעבָא ןעײטשַאב רימ .טעשזד

 ַא יװ ןשילַארָאמ ַא רעמ זדנוא רַאפ טָאה תוליהק יד דצמ לָאצּפָא-דילגטימ רעד .ןעגנוטכילּפרַאפ

 ,םעד ןיא ךיז ןקיטיינ ןופ זייװַאב ַא סָאד זיא ,סעּפע רַאפ טלָאצ ןעמ ביוא .טײידַאב ןלעירעטַאמ

 .עיצַאזינַאגרָא רעלַארטנעצ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןופ קורדסיוא ןַא

 טשינ ןוא ןעמענ ןופ עיצידַארט ַא טַאהעג טציא זיב טָאה ,ללכב ץניװָארּפ יד יו ,תוליהק יד

 .עיצידַארט יד ןכערבוצרעביא גנירג טשינ זיא רַאפרעד ןוא ,ןבעג

 סע לפיוו ןוא סָאװ טָאטש רעד ייב ןעמענ וצ ץנעדנעט ַא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןַארַאפ זיא'ס
 יד ןעו ,ןרָאי-תישארב ענעי ןופ ךָאנ שינעביילברעביא ןַא ,עיצידַארט ַא זיא סָאד .ךיז טזָאל

 קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ץנעדנעט עקיזָאד יד .ןטסינָאלָאק יד ןפלָאהעג טָאה עיצקעריד-א"קיא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעטש ַא זיא ,לוש עשידִיי עלַאקָאל יד ןטלַאהסיוא ןיא ךָאנ רערעמ ןוא טעברַא-רוטלוק רעד ןיא

 ןופ ליפעג ןוא וויטַאיציניא רעייז םיבושי:ץניװָארּפ יד ייב וצ טמענ סָאד .טעברַא רעד ןיא
 .טייקידנעטשטסבלעז

 טשינ ,םיבושי עקידנעטשטסבלעז ןיא ייז ןעלדנַאװרַאפ וצ ןווּורּפ טכַאמעג טציא ןרעװ סע
 ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד .תוניתנ עריא ףיוא ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ קיגנעהּפָא ןייז ןפרַאד וצ
 .ןתוכרטצה עריא ןקעד ןײלַא זומ הליהק ַא .תוליהק ערעסערג יד יבגל ןדנעװנָא לכ-םדוק רימ ןליוז

 -נָא עלעירעטַאמ ןרעדָאפ וצ טקיטכערַאב זיא הליהק יד זַא ,טניימ סָאד .להק םערָא ןייק ָאטשינ
 .רעדילגטימ עריא ןופ ןעגנוגנערטש

 ןלעטשקעװַא יז ןוא הליהק רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ןבייהרעד וצ עיצקַא רעזדנוא ךרוד
 רעדָא תוליהקה דעו :עגַארפ יד ןרָאװעג טקורעגסױרַא זיא ,בושי ןדעי ןופ רעטנעצ םעד ןיא

 .רעלגירטש יכדרמ טימ ןעמַאזוצ סערגנָאק-תוליהק ןט6 ןופ םוידיזערּפ סָאד ןֹוא ןטַאגעלעד יד

 םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר וצ טקיטכערַאב רעמ ןוא רעקיטכיוו זיא עדייב ייז ןופ רעוװ "ַאיַאד;

 .רוביצ ןשידַיי ןטריזינַאגרָא

 ערעייז טימ .,ןענייז ייז יו ױזַא וליפַא רעבָא ,טקעפרעּפ טשינ ןענייז תוליהק ערעזדנוא ,תמא

 ןקרַאטש וצ ףיוא ןקריוו ןעק'מ עכלעוו ךרוד ןטנעמורטסניא זדנוא רַאפ יז ןענייז ,ןזיולב עלַא

 ןרַאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז ערעייז םינקסע יד .םיבושי-ץניוװָארּפ יד ןופ ןבעל עשידַיי סָאד

 ךרוד רָאנ ,סערייא-סָאנעוב רעטייו רעד ןופ גנומיטשַאב ַא ךרוד טשינ גנוריפנָא רעייז ייב

 ןפַאש ךיז ןלָאז סע טרָא ןבעגעג טָאה סָאד .גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעלַאקָאל רעד ןופ ןלַאװ

 .הליהק רעלַאקָאל רעד ןוא "ַאיַאד, רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןשיוװצ םיכוסכיס עסיוועג
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 .טייקיטעט סרענייא רעדעי רַאפ עיניל יד ןרָאװעג טנכייצעגנָא זיא רֹעבָא טייצ רעד טימ

 "ױװצ יד ןשיװצ ןעגנובייר ןוא םיכוסכיס עכעלגעמ ןרָאװעג ןטימעגסיוא ןענייז טימרעד ןוא

 "איאד, רעד ןופ גנוריפנָא רעד טימ שינעדנעטשרַאפנייא ןַא קידנכוז .סעיצַאזינַאגרָא עלעלַארַאּפ

 -בוס עלעיצעפס ַא הליהק רעדעי ייב ןרעוו ןפַאשעג לָאז סע :סולשַאב םעד וצ ןעמוקעג ןעמ זיא

 -רַאפ טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ עכלעזַא םינינע טניימ סָאד ,םינינע עשיטילָאּפ רַאפ עיסימָאק

 צבַאגפיוא עכעלטנגייא יד זיא סע סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ טכער יד ןקידייט

 ,ַאיַאד רעד ןופ
 דיא בושי ןדעי ןופ הליהק יד זַא ּפיצנירּפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע זַא ,טניימ סָאד

 .בושי ןלַאקָאל םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדייר וצ יז טקיטכערַאב סָאװ חוכ רעלענָאיצוטיטסניא רעד
 טימ רָאנ ךיז יז ןעמענרַאפ ,תוליהק ערעסערג יד ןיא "ַאיַאד, רעד ןופ ןלַאיליפ יד ךייש סָאװ

 .םינינע-"איאד, עשיפיצעּפס יד

 ךוא עצנַאג ,עתמא ןיא תוליהק-ומכ עקידנריטסיזקע יד ןעלדנַאװרַאפ וצ עבַאגפיוא יד

 -דעו ןופ טעברַא רעד ךרוד .טעברַא ןופ םַארגָארּפ עטיירב ַא זיא ,תוליהק עשיטַארקָאמעד

 טלעטשעגקעװַא זומ הליהק יד זַא ,הליהק רעד רַאפ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ףייר זיא תוליהקה

 יד .בושי ןטסנעלק םעד ןיא יװ ןטסערג םעד ןיא ױזַא ,ןבעל ןשידִיי ןופ רעטנעצ ןיא ןרעוי

 -ריוו ןוא רעקיטכיוו ַא רָאנ ,םערָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עכעלרעסיוא ןַא רָאנ טשינ זיא הליהק

 ,םויק ןייז ןוא ןבעל ןשידִיי םעד רַאפ טנעמורטסניא דעקיד

 .סעיציזָאּפ ןּפַאכרַאפ ןוא ןריזילָאּפָאנָאמ וצ הליהק רעד ןופ עבַאגפיוא יד טשינ זיא סע

 ךוא טפור סָאװ ,חוכ רעקידנרילומיטס רעד ,טפַארק:-ביירט יד ןייז קידנעטש רעבָא ףרַאד יז

 עכעלנע ןופ גנורילבוד ןוא תוחוכ ןופ גנורעטילּפשעצ יד ןרעװ ןטימעגסיוא זומ סע .טנָאינ

 .עיצקנופ רעקיבלעז רעד טימ סעיצוטיטסניא

 עצנַאג סָאד ןרילָארטנָאק וצ טכילפ יד טָאה יז רָאנ ,טקיטכערַאב רָאנ טשינ זיא הליהק יד

 רעשידִיי רעד ןופ טנוזעג ןשילַארָאמ ןוא ןשיזיפ םעד רַאפ ןגרָאז ןוא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 ,גנורעקלעפַאב

 .הליהק יד ,ערעזדנוא הליהק רעקיליוויירפ רעד ןופ ץוחמ ןביילב טשינ רָאט דַיי ןייא ןייק

 .רוטַאינימ ַא ןיא הכולמ ַא ןופ עיצקנופ יד טַאהעג ןתולג עלַא ןיא ןוא ןטייצ עלַא ןיא טָאה סָאװ

 -- הליהק רעד ןופ ץוחמ ןעייטש סָאװ עקינעי יד זַא ,תמא רערַאטנעמעלע ןַא ןרעו זומ סע

 ךץוחמ ךיז ןעניפעג -- ןבעל-רוביצ ןטריזינַאגרָא רעזדנוא ןופ קורדסיוא רעטסקרַאטש רעד

 .הנחמל ץוחמ ,ללכ ןשידַיי םעד ןופ

 ךופ הליהק רעד טימ ןעמַאזוצ ,ץניװָארּפ רעצנַאג רעד רעביא ערעזדנוא תוליהק יד

 ךטריזינַאגרָא-שיטַארקָאמעד ןצנַאג רעזדנוא רָאפ שיטקַאפ ךיז טימ ןלעטש ,סערייא-סָאנעוב

 רעטשרע רעד ףיוא ןרָאװעג טקורעגסױרַא תוליהקה דעו רעד זיא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא .בושי

 ,ןבַאגפיוא ןוא ןגרָאז-ללכ טימ עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ ַא יו ,עיציזָאּפ

 טי 2
 ללא באש 2א=
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 עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידַי ןופ ןעטעלנַארפ
 סערגנָאק ןט5 ןפיוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ ןטַארעפער

 1960 טסוגיוא ןיא ,תוליהק יד ןופ

 ןײשנעמַאק היבוט -ייר

 ענייז ןופ טכיל םעניא בושי רעודנוא

 ץגעטסיזקע רָאי 0

 טניז רָאי 100 .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא ןרַאסרעװינַא עסיורג ןופ רָאי ַא זיא 1960,

 ,בוט-םש-לעב םעד ןופ טײצרָאי עטס200 יד ;לצרעה רָאדָאעט ר"ד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע

 -רעביא טָאה סָאװ ,תודיסח סָאד -- ןעגנוגעווַאב עשידִיי עטסנעש יד ןופ רענייא ןופ רעדנירג

 "נריובעג רעקירָאי-100 רעד :קלָאפ רעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ םעניא ןרוּפש עפיט רעייז ןזָאלעג

 -עג רעקירָאי-100 םעד !וָאנבוד ןועמש ,רעקירָאטסיה םענרעדָאמ ןטסערג רעזדנוא ןופ גָאט

 -ַאלקָארּפ ךיוא זיא רָאי סקיטנייה .גורפ ןועמש טעָאּפ ןשיסור-שידַיי ןסיורג םענופ גָאטנריוב

 רעטכיד ןוא ףָאסָאליפ רעסיורג רעד ,לוריבג ןביא המלש יבר ןופ רָאי סָאד יװ ןרָאװעג טרימ

 סע .הריטּפ ןייז טניז רָאי 900 טציא טרעוװ סע תמחמ ,עכָאּפע רענעדלָאג רעשינַאּפש רעד ןופ

 טָאה סע סָאװ ןרוגיפ עטסערג יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןריובעג זיא סע טניז רָאי 100 ךיוא טרעוו

 ַא ךיוא זיא 1960 רָאי סָאד .וָאלָאקָאס םוחנ זיא סָאד ,םוטנדִיי עשילױּפ סָאד ןבעגעגסױרַא

 ,עיצולָאװעריַאמ ןייז ןופ רָאי 150 טציא טרעייפ סָאװ ,קלָאפ רעניטנעגרַא םייב עטַאד עכײרָאלג

 .עיטַארקָאמעד רעניטנעגרַא רעד ןופ בייהנָא רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ןשידַיי ןטריזינַאגרָא םענופ ץנעטסיסקע עקירָאי100 יד טנָאמרעד טלעוו עשידַיי עצנַאג יד;

 ַאטַאלּפ ַאל עד ָאיר םענופ ןגערב יד ייב טבעלעג ןיוש טָאה 1960 רָאי ןיא .עניטנעגרַא ןיא ןבעל

 ץטשרצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי םענעי ןופ רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןוא ,תוחּפשמ עשידִיי לָאצ ַא

 ןופ טכירעג ןטסכעה םענופ טערקעד ןלעיצעּפס ַא טול ,הנותח עשידִיי עטנעקרענָא ךעלצעזעג

 טבעלעג ָאד ןיוש ןבָאה ,המחלימ רעשיסיירּפ-שיזיוצנַארפ רעד ךָאנ ,1870 רָאי ןיא .דנַאל םעד

 רעד ןעוועג זיא 1889 רָאי סָאד זַא ,ןגָאז ןפרַאד רימ רעבָא .תושפנ עשידִיי טנזיוט ערעסָאװ

 רָאי םענעי ןיא לייו ,עניטנעגרַא ןייק ןדִיי ןופ גנורעדנַאװניײא רעשינַאגרָא ןַא ןופ בייהנָא

 רעזדנוא ןופ גנַאפנָא רעד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןלױּפ ןופ סעילימַאפ 136 ןעמוקעגנָא ןענעז

 .עיצַאזינָאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל

 -ַאגרָא ןייז ןקיטסעפרַאפ וצ טימַאב ךיז בושי רעזדנוא טָאה ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא;

 -נָאק יד ,סעיצוטיטסניא עקיטכיו עטשרע ענייז טעדנירגעג טָאה רע סָאװ םעד ךרוד עיצַאזינ

 ןיא טָאה בושי רעזדנוא .הליהק עקיטנייה רעזדנוא ,אשידק-הרבח יד רעטעּפש ןוא עיצַאגערג

 -ַאגרָא וצ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג טכַאמעג ךיוא גנולקיװטנַא ןייז ןופ ןּפַאטע ענעדיישרַאפ יד

 -עפ יד ןעוועג זיא ןעניז םעד ןיא טקנוּפ רעטשרע רעד .סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ ענייז ןריזינ

 עכלעוו ,ךרעל 1909 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עשידִיי ןופ עיצַארעד
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 ,1920 רָאי ןיא ,רָאי ןעצ טימ רעטעּפש .ץנעטסיסקע רָאי ייווצ ךָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא רעבָא זיא

 -קע טָאה עכלעוו --- סנַאילַא יד -- הליהק עלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 ,1926 רָאי םעד זיב טריטיס

 ,"איאד, יד טריזינַאגרָא בושי רעזדנוא טָאה ,םזירעלטיה רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו;

 .ץנַאטנעזערּפער רעלַארטנעצ רעזדנוא ןיא טלדנַאװרַאפ טייצ רעד טימ ךיז טָאה עכלעוו

 ןופ ךשמ ןיא ןיוש טָאה עכלעוו ,סערייא-סָאנעוב ןופ אשידק הרבח יד זיא 1949 רָאי ןיא;,

 -יפָא סלַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ,הליהק ַא ןופ סעיצקנופ יד טריפעגכרוד ןרָאי רעגנילדנעצ

 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא םורַא רָאי עכעלטע ןיא ןוא ,םיזנכשא ערעזדנוא ןופ הליהק עלעיצ

 רָאי טרעדנוה יד וצ סערגנָאק ןכעלרעייפ םעד-טָא ךרוד טנייה טריפ רעכלעוו ,תוליהקה-דעו

 ַאל וטיירב םוצ זיב גרעב-ןדנַא עטייוו יד ןופ .עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ םויק ןופ

 ןעמוקעג ןענייז ,םורד ןיא ַאּפמַאּפ ןופ סעּפעטס יד וצ זיב ןופצ ףיוא גרעב יד ןופ ,ךייט-ַאטַאלּפ

 .עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלַאק עשידִיי רָאי 70 ןרעייפ ןופ טקַא ןתעב גנורירָאקעד-עניב יד

 -נעגרַא סָאד ןעמַאזוצ ןלעטש עכלעוו ,תוליהק עניילק ןוא עסיורג יד ןופ רעטערטרַאפ רעהַא

 -ירעט רעניטנעגרַא רעסיורג רעייהעגמוא רעד רעביא טײרּפשעצ זיא סָאװ ,םוטנדִיי רעניט

 .עירָאט

 ןיא סייווש ןוא טולב טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ןבעל רעזדנוא ןופ ןעלטיּפַאק ךס ַא;

 ,תונשקע ןוא ףמַאק ,יובפיוא ,ןטָאש ןוא טכיל ןעוועג זיא סע :רָאי טרעדנוה יד-טָא ןופ ךשמ

 ענייא גָאט וצ טנייה טמענרַאפ רעכלעוו ,בושי רעסיורג רעזדנוא טרידילָאסנָאק ךיז טָאה סע זיב

 .טלעוו רעשידִיי רעד ןיא סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו יד ןופ

 יד ןקידנערַאפ רימ .ןעמעלַא םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ךס ַא רעייז ןעוועג טלָאװ סע;

 -נוא ןופ ןטיבעג ךס ַא ףיוא ןעגנוכיירגרעד ןופ סנַאלַאב ןסיורג ַא טימ רָאי טרעדנוה עטשרע

 ןוא ךוניח ,גנוגעווַאב עשיטסיוויטַארעּפָאָאק ,רוטלוקירגַא ןוא עיצַאזינָאלָאק :ןטייקיטעט ערעזד
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 ןוא ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ,ץנַאטנעזערּפער עשידִיי עלַארטנעצ ,ןבעל-הליהק טריזינַאגרָא

 ןעגנודניברַאפ עגנע ןוא לארשי-תנידמ ןופ עיצַאדילָאסנָאק ןוא יובפיוא םעד רַאפ ןגָארטיײב

 .קלָאפ ןשידַיי ןצנַאג ןטימ

 גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנָאקע רעד וצ ןגָארטעגיײב ךס ַא ךיוא ןבָאה רימ,

 -יוט רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ טייזעג ןוא טרעקַאעג ןבָאה םירעױוּפ עשידִיי .עניטנעגרַא ןופ

 -עג ןבָאה רעמענרעטנוא ןוא רעטעברַא עשידַיי .רעדלעפ רעניטנעגרַא יד ןופ רַאטקעה רעטנז

 רעניטנעגרַא יד טרעכיירַאב ךיוא ןבָאה רימ .סעירטסודניא עסיורג רַאפ ןטנעמַאדנופ יד טגייל

 עשידַיי יד .רעקיטילָאּפ ןוא ןרָאסעּפָארּפ-טעטיסרעווינוא ,סרעלטסניק ,סרעביירש טימ רוטלוק

 .ןרעזדנוא ּפַאטע ןשירָאטסיה םעד טָא ףיוא לּפמעטש ריא טגיײלעגפיורַא טָאה טייקִיעּפ

 .טלעו רעד ןיא םיבושי עשידִיי עטסגנַיי יד ןופ רענייא ךָאנ רימ ןענייז ןעמעלַא ךָאנ;

 ןוא רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס ַא ייז טיג עכלעוו ,עיצידַארט עגנַאל ַא ןיוש ןבָאה םיבושי ערעדנַא

 ןיוש טָאה רעכלעוו ,בושי ןשידַיי רענַאקירעמַא-דרָאנ םעד ןענָאמרעד רָאנ ָאד רימָאל .טקעּפסַא

 וצ ךיז ץנעדנעט יד ןבָאה עכלעוו ,ןכירטש עלעניגירָא ענעגייא ןוא רָאי 200 ןופ עיצידַארט ַא

 .חסונ ןשידִיי םעיינ ַא ןיא ןעלדנַאוורַאפ

 -לוק ןוא עיצידַארט עטלַא ךָאנ טלעפ םיבושי עשידִיי רענַאקירעמַא-ןיײטַאל ערעזדנוא,

 ךָאנ ןבעל רימ .םַאטש רעזדנוא טימ טקינייארַאפ ךָאנ ןענעז רימ .טײקיגנעהּפָאמוא עלערוט

 ןבעג ןוא ןבעל רעזדנוא ןופ לייט ןסיורג ַא סיוא ןליפ עכלעוו ,תומולח ןוא תונורכיז ךס ַא טימ

 ,טײקיצרַאה ןוא טייקמיטניא עסיוועג ַא םיבושי ערעזדנוא וצ

 ןעוו זיב ןָאט וצ טכַארט ַא טסנרע טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ןביילג רימ רעבָא;

 טניפעג גנוריפנָא סנעמעוו ,םיבושי ךָאנ ןענייז רימ .בצמ םעד טָא ןטלַאהפיוא ןענעק ןלעװ רימ

 -נעמוק רעד ןגעוו ןטכַארטרַאפ ךיז טסנרע ןפרַאד רימ ןוא רוד ןטשרע םענופ טנעה יד ןיא ךיז

 טשינ ןיוש ןענעק תונורכיז ערעזדנוא עכלעוו רַאפ ,תורוד יד רַאפ ןגרָאז ןוא הפוקת רעקיד

 עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע יד זַא ןסעגרַאפ טשינ ןרָאט רימ .גנוטיײדַאב עקידהמשנ עסיורג ןייק ןבָאה

 ,עקירעמַא-ןײטַאל ןיא םיבושי עשידִיי יד ןבעל סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ ןוא

 ,עּפָאריײא -חרזימ ןופ םיבושי יד טבעלעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ענעי יו ערעדנַא רָאג ןענייז

 .ןייז ןפרַאד רימ ךשמה סנעמעוו

 ,םיבושי עשיטָאטש ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רימ ןענייז עקירעמַא-םורד ץנַאג ןיא טעמכ;

 ,טקנוּפדנַאטש ןשיפַארגָאעג רעזדנוא ןופ עבלעז סָאד טעמכ זיא ,טעטש ןוא רעדנעל ןענָאמרעד

 זדנוא רַאפ זיא ייווגורוא ןפורנָא ,ָאגַאיטנַאס יו עבלעז סָאד זדנוא רַאפ זיא עלישט ןענָאמרעד

 -ייא-חרזימ יד ןופ לייט רעטסערג רעד .וו"זַאא ַאמיל יו ורעּפ ,ָאעדיװעטנָאמ יװ עבלעז סָאד

 רעקיטסייג רעתמא ןַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךעלטעטש עניילק ןיא טבעלעג ןבָאה ןדִיי עשַיעּפָאר

 .תוליהק ערעסערג יד רַאפ וורעזער

 יד יװ ערעדנַא ןצנַאג ןיא ןעוועג ןענייז תוליהק ענעי ןופ ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד,

 -עמַא-ןײטַאל ןופ םיבושי ערעזדנוא קעװַא ןלעטש ןרָאטקַאפ ערעדנַא ןוא יד טָא .עקירעזדנוא

 עקידנעמוק יד ןיא ןרעוו טריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ןלעװ עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ערעווש רַאפ עקיר

 -ַאב ןֿבָאה רימ ןענַאװ ןופ ,רעטנעצ ןשידַיי ןקיטסייג ןסיורג םעד ןופ םוקמוא רעד .רָאי ןעצ

 -ידַיי רעכעלטַאטש רעד ןוא סרעטנעצ עשידִיי עיינ ןופ םוקפיוא רעד ,העּפשה רעזדנוא ןעמוק

 .קלָאפ ןשידַיי ןרַאפ םויק ןוא ץנעטסיזקע ןופ ןלַאװק עיינ ןפַאשעג ןבָאה ,טרובעגרעדיוו רעש

 ןדָאלעגרעביא זיא סָאװ ,טלעוו ַא ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ טרעדנוהרָאי יינ ַא ןָא ןבייה רימ;

 ןעוו ,לרוג ריא טימ טפמעק עכלעוו טלעוװ ַא ןיא ,ןעמעלבָארּפ עטלקיוורַאפ ןוא תוריתס טימ

 רעד ןיא ןטילעג טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד סָאװ ןדנּוװ יד ןרָאװעג טלייהרַאפ טשינ ךָאנ ןענייז סע

 -ָאה ןוא טרַאװנגעק עכײרָאלג ַא ךיוא טָאה קלָאפ עשידַיי סָאד רעבָא .עפָארטסַאטַאק רעטצעל

 םעד ןופ יובפיוא ןופ ּפַאטע ןשירָאטסיה םעיינ ןייז ןיא טפנוקוצ רערעסעב ַא ףיוא ןעגנונעפ

 1 ,שדקמה:תיב ןטירד

 םוצ רעבָא ,תונורכיז עשירָאטסיה ןופ רָאי ַא סלַא 1960 רָאי סָאד טנָאמרעד ןבָאה רימ;
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 ןופ גנּוײנַאב רעד ןופ ןעמָאטּפמיס עקידנעָארד טימ ןביוהעגנָא ךיז רָאי סָאד טָאה ןרעױדַאב

 רָאג ןיוש ןענייז ייז זַא ןטלַאהעג ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,קלָאפ רעזדנוא וצ ןליפעג-האנש

 לייט ןסיורג ַא טציילפרַאפ טָאה םזיטימעסיטנַא ןופ עילַאװכ עיינ ַא .טייהשטנעמ רעד ןופ טייוו

 יד טָא ןיא ןטכַארטרַאפ וצ טסנרע ךיז זדנוא טגניווצ גנוניישרעד יד טָא ןוא טלעוװ רעד ןופ

 ןשידַיי םענופ ןבעל םעניא ץַאלּפ ןלַארטנעצ ַא טנייה טמענרַאפ בושי רעזדנוא .געט עכעלרעייפ

 טשינ ןענעק רימ סָאװ ןרעױדַאב רימ .טלעוו רעיירפ רעד ןיא רעטייווצ רעד קידנעייז ,קלָאפ

 -רעד טשינ ןענעק עכלעוו ,גנַאהרָאפ םענרעזייא םעד רעטניה םיבושי עשידִיי יד ףיוא ןענעכער

 ןשידִיי םעניא גָאװ רעמ לָאמ סעדעי טמוקַאב סָאװ רָאטקַאפ ַא ןענייז רימ .םיטש רעזדנוא ןרעה

 ,ךוניח ןופ ןטיבעג יד ףיוא סעיציזָאּפ עקיגנַארטשרע ןעמענרַאּפ רימ .טלעו רעד ןיא ןבעל

 קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעגנומענרעטנוא עסיורג עלַא ןיא ךיז ןקילײטַאב רימ .רוטלוק ןוא תויצולח

 עשידִיי עצנַאג סָאד ןסילשוצנייא ךיז ןעִימַאב סָאװ ענעי ןופ לייט רעקיטכיוו ַא ןענייז רימ ןוא

 .ןתוירחא עסיורג ףױרַא זדנוא ףיוא טגייל עיציזָאּפ יד טָא .םַאר-טלעוו ַא ןיא קלָאפ

 רעזדנוא רָאי 60 טימ קירוצ ןיוש טלעטשעגקעװַא טָאה עטכישעג ענרעדָאמ רעזדנוא,

 ,שריה ןָארַאב ןוא לצרעה ר"ד ןשיוװצ עיסוקסיד ַא ןיא לארשי-ץרא ןופ בושי םעד ןגעקטנַא בושי

 לצרעה ר"ד ןופ תומולח יד .ןרעדנַא םעד רענייא ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו

 זיא בושי רעזדנוא רעכלעוו טימ ,לארשי-תנידמ ןיא טלדנַאװרַאפ רוד רעזדנוא ןיא ךיז ןבָאה

 רַאפ שריה ןָארַאב םענופ שינעדנעטשרַאפמוא םעד ןופ ןוא םידעפ טנזיוט טימ ןדנוברַאפ

 עכלעוו ,טעטיוװיטקעלָאק עשידִיי עטלצרָאװרַאפ ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןלַאעדיא סלצרעה

 ןופ רָאי 100 עטשרע יד ןוא לצרעה ןופ גָאטנריױבעג ןקירָאי-100 םעד רָאי סקיטנייה טרעייפ

 רעזדנוא ןופ ןרוגיפ עסיורג ייווצ יד יינספיוא טציא ךיז ןענעגעגַאב ױזַא-טָא .ץנעטסיזקע ריא

 .ןעגנובערטש ערעייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ ןופ טנעמָאמ ןכעלקילג ַא ןיא ,עטכישעג רענױעדָאמ

 -טּפיוה רעד ןופ ןטַאגעלעד ,םיבושי רענַאקירעמַא יד ןופ ןוא לארשי ןופ טסעג עבושח:

 -כעלרעייפ ןופ טנעמָאמ םעד-טָא ןיא קיצרַאה ךייא ןסירגַאב רימ !ןצניװָארּפ יד ןופ ןוא טָאטש

 ."!גנובייהרעד ןוא טייק

 ןַאטדירּפ רזעילא 'ה רַאטערקעסלַארענעג ןופ טרָאװ

 ךיז ןפערט וצ טייהנגעלעג יד ןרָאװעג ןבעגעג רימ זיא סע סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא

 -ביוו רעייז זדנוא רַאפ זיא טקַאטנָאק רעקיזָאד רעד .תוליהק ערעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ יד טימ

 עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןופ טעברַאנעמַאזוצ רעקיטפנוקוצ רעד ןצונ ליפ ןעגנערב טעװ ןוא קיט

 ."תוליהקה דעוא םעד --

 -רעביא ,ץניװָארּפ רעד ןופ תוליהק יד ןבָאה סע ןטייקירעוװש לפיוו טוג רעייז ןסייוו רימ

 תונווכ עטסעב יד ןבָאה ,ָאד ,רימ .ןבעל עשידִיי סָאד ןטלַאהוצנָא ףיוא םיבושי עטייוו יד טפיוה

 ןעניפעג וצ ,ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא זדנוא ןביולרעד סע רָאנ לפיוו ףיוא ,ךייא ןפלעה וצ ףיוא

 יד ןריפוצכרוד ףיוא ןגעוו עקיטכיר יד ןוא ןעלטימ ןכוז רימ .ןעמעלבָארּפ ערעייא וצ גנוזייל ַא

 יד ןגעוו עקיזָאד יד ןענייז יצ ,עגַארפ יד ןיילַא ךיז ךיוא ןלעטש רימ רעבָא ,טעברַא עקיזָאד

 -יינ רַאפ ןענופעג רימ ןבָאה םעד בילוצ ?ערעסעב ןעניפעג רימ ןענעק רשפא רעדָא ,עקיטכיר

 -סעב רעד; זַא טרָאװכירּפש רעשידִיי ַא ָאד זיא'ס .ףערטנעמַאזוצ ןקיטציא םעד ןפור וצ קיט

 ןזייל וצ ױזַא יו ןטַארַאב ךיז ךייא טימ ןעמַאזוצ ןליוו רימ ."ןיילַא הלוח רעד זיא רָאטקָאד רעט

 ערעייא ןזָאלעגרעביא טָאה ריא סָאװ חוכ-רשיי ַא תמאב ךייא טמוק סע ןוא ןעמעלבָארּפ ערעייא
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 עטסטייוו יד ןופ וליפַא זדנוא וצ ןעמוקעג ףור רעזדנוא ףיוא ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ענעדיישרַאפ

 ,םיבושי

 ערעייא ןגָארטסױרַא ,טײקמַאזקרעמפיוא טימ ןרעהוצסיוא זדנוא רעבירעד ךייא ךיא טעּב

 ןגָארטסױרַא ריא טנעק ןעגנוניימ ערעייא .ןריקיטירק ךיוא זדנוא קיטיינ ביוא ןוא ןעגנוניימ

 .רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ףיוא ןרעװו ןבילקעגסיוא ןלעװ סָאװ ,סעיסימָאק ענעדיישרַאפ יד וצ

 .ןטקעיָארּפ ןוא ןוויטַאיציניא ערעייא ןבעגרעביא ךיוא טרָאד טנעק ריא

 :סעיסימָאק עקידנגלָאּפ יד רָאפנעמַאװצ םעד ףיוא ןרעוװ ןבילקעגסיוא ןלעװ סע

 ;לארשי תנידמ ןוא תוצופת יד טימ ןעגנודניברַאפ (

 ;הליהק רעזדנוא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד (2

 רעקיטפנוקוצ רעד ןוא רוטלוק ,גנודליב) "תוליהקה דעו; ןופ ןטעטיוװיטקַא ןוא ןטעברַא (3 = -

 ;(רוד

 ;ןעמעלבָארּפ עזעיגילער 4

 ןטעברַאנעמַאזוצ ןלָאז ייז זַא ןליו רימ סָאװ ,תוליהק עשידרפס יד ןופ ןעמעלבָארּפ (5

 .זדנוא טימ

 .ריצ טקישעצ רימ ןבָאה ,סערגנָאק ןקיזָאד םעד ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רימ ןעוו

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןענייז עכלעוו ,ןדלעמ וצ זדנוא קידנטעב ,תוליהק יד וצ ןרַאלוק

 טלָאװעג ןבָאה רימ .רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ףיוא ןרעוו טלדנַאהַאב ןלָאז ייז זַא סערעטניא ןַא

 ,סערגנָאק םעד ןטיירגוצ םייב זדנוא טימ םיפתוש עכיילג ןייז ןלָאז תוליהק-ץניװָארּפ יד זַא

 ךיירטש ךיא .ףור רעזדנוא ףיוא טרעפטנעעג זדנוא תוליהק עטלייצעג רָאנ ןבָאה ,רעדייל רעבָא

 -ידלושַאב ַא ןופ ןָאט ַא ןיא טשינ ָאד דער ךיא .עלַאמינימ ַא רעייז זיא לָאצ רעייז זַא רעטנוא

 ןוא טעברַאטימ רעייא ןליוו רימ זַא ,ןעמעלַא רַאפ ןייז רָאלק לָאז סע ליוו ךיא רעבָא ,רעק

 .סערעטניא ןעמַאזניימעג ןופ םינינע עקיטכיוו טלדנַאהַאב ןרעוװ סע ןעוו ,עיצַאטנעירָא

 ףןעגנוניימ ערעייא ןגָאזסױרַא רָאלק טנעק ריא ןוא ,טעּפש וצ טשינ ךָאנ זיא סע ,רעבָא

 ןופ ןטעברַא עשיטקַארּפ יד .ןעמוקעג רעהַא טנעז ריא רעכלעוו בילוצ הביס יד ךָאד זיא סָאד

 .ןָא טציא שיטקַאפ ךיז ןבייה רָאפנעמַאזצ

 ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגּפָא טפרַאדעג ךיא טלָאװ "תוליהקה דעו; םעד ןופ רַאטערקעס סלַא

 ןבָאה קירוצ ןטַאנָאמ יירד טימ טשרע זַא טכַא ןיא קידנעמענ רעבָא ,ןטעברַא עטריפעגכרוד יד

 ןוא רענײמעגלַא ןַא ןייז םעד בילוצ טכירַאב ןיימ טעװ ,ןטמַא ערעזדנוא ןעמונעגרעביא רימ

 -כרוד ןטעברַא יד ןענייז ןטַאנָאמ עכעלטע עטצעל יד .םיטרּפ ןייק ןיא ןײגנײרַא טשינ לעװ ךיא

 -נוא ףיוא .גנוטלַאװרַאפ רעקידרעִירפ רעד ןופ סעמרָאנ עטנכייצעגנָא יד טיול ןרָאװעג טריפעג

 ןופ תוליהק יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןעלדנַאהַאב וצ טייצ דימת רימ ןעמדיוו ןעגנוציז ערעזד

 סע ּוװ ץַאלּפ ַא זיא סערדַא רעזדנוא זַא דיירפ טימ רעטנוא ךיירטש ךיא .דנַאל ןופ ןרעניא

 עקידתונכש יד ןופ ךיוא רָאנ ,דנַאל ןופ ןצניװָארּפ יד ןופ תוליהק יד רָאנ טשינ ךיז ןדנעװ

 עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ףיוא זדנוא וצ ךיז ןעמ טדנעװ רעדנעל

 ןעמעלבָארּפ עלַא יד וצ ךיז ןעִיצַאב רימ זַא ןסיוו טלָאז ריא זַא ליוו ךיא .גנוזייל ַא ןרעדָאּפ

 טייצ ךס ַא ןעמדיוו לַאנָאסרעּפ רעשינכעט רעד ךיוא יו ,רימ ייס ןוא טסנרע ןטסלופ םעד טימ:

 זדנוא ןענייז ןעמעלבָארּפ ערעייא .טעברַא ערעווש רעייא ןרעטכיילרַאפ וצ ףיוא עיגרענע ןוא

 ךייא וצ ןעגנערב וצ ףיוא ןענעק רימ רָאנ סָאװ ןעוט רימ ןוא זדנוא ןקַיורמואַאב ןוא טנעָאב

 סע יװ רעמ לייו ,עטכייל ןייק טשינ זיא טעברַא רעזדנוא ,רעבָא .דיל ןוא טרָאװ עשידַיי סָאד

 -יסַאּפ ןדנוא טלעפ ,רענעלּפ ערעזדנוא ןריזילַאער וצ ףיוא ןעלטימ עשימָאנָאקע זדנוא ןלעפ
 רעדייל לייו ,ןעמעלבָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ָאד ךיוא ןענייז סע .לַאירעטַאמ-ןשטנעמ רעק

 -רַאפ יד ןיא תוליהק יד ןופ ןטעברַא יד ןרינידרָאָאק לָאז סע רעװ ץניװָארּפ רעד ןיא טלעפ

 סיוא טשינ ייז ןליפ ןרעױדַאב םוצ סָאװ ,ןטעטימָאק-ןָאיַאר יד ָאד ןיימ ךיא .ןענָאיַאר ענעדייש

 .ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ייז עכלעוו בילוצ סעיסימ יד
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 -רעד וצ טשינ טייז ןיימ ןופ הלווע ןַא ןעוועג טלָאװ ,ןטעטימָאקןָאיַאר יד ןגעוו קידנדער

 -וא לעד ןָאיסּפעסנָאק ןיא ץַאלּפ-ץיז ןייז טימ ,סָאיר-ערטנע ןופ טעטימָאקןָאיַאר םעד ןענָאמ

 רעטסומ סלַא ןעניד רע ןעק ןַאמצלַאז םהרבא ר"ד ןופ ץנעדיזערּפ רעד רעטנוא סָאװ ,ייווגור

 .רעבָא .טריזילַאער רע סָאװ טעברַא רערַאבטכורפ רעד בילוצ ,ןטעטימָאק עקירעביא יד רַאפ

 רָאנ ךיז ךיא ןגונגַאב ,רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ףיוא ןדער טעװ ןיײלַא ןַאמצלַאז ר"ד יוװ ױזַא

 .טעטימָאק ןקיזָאד םעד ללכה ןמ אצוי ַא סלַא ןכיירטשרעטנוא ןטימ

 :סָאד ןיימ ךיא .םעלבָארּפ ןכעלקיטייוו ַא ןענָאמרעד ךיוא ךיא זומ טרָאװ-ריפניירַא ןיימ ןיא

 יד ןוא תוליהקה דעו ןופ ןטעטױװיטקַא יד טימ ןייגוצנָא ףיוא ןעלטימ עשימָאנָאקע ןופ ןלעפ

 לָאז סע זַא ליוװ ךיא .ןיז ןקיזָאד םעד ןיא תוליהק-ץניוװָארּפ יד ןופ טעברַאטימ ערעלוגער-טשינ

 .ןטעטיוװיטקַא עריא טימ ןייגנָא ןענעק לָאז יז ידכ ,עיצַאזינַאגרָא עדעי זַא ךייא רַאפ ןייז רָאלק

 טזומ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ סלַא ריא ןוא ,םעד וצ ןעלטימ עקיטיינ יד ןבָאה יז זומ

 ןבעגרעביא ָאד ליוו ךיא .ןעלטימ עקיזָאד יד ןבָאה ןלָאז רימ זַא ןגרָאז ןוא תוירחא יד ןגָארט

 :ןרעפיצ עקינייא

 .,תוליהקה דעו ןיא ענעסָאלשעגנָא ,תוליהק 120 יד ןופ 25 רָאנ ןבָאה 1959 רָאי ןופ ךשמ ןיא

 םיוק ,טנעצָארּפ רעניילק ַא רָאנ זיא סָאד ;סעטָאװק-סדילגטימ ערעייז זדנוא וצ טקישעגנײרַא

 ןקישוצניירַא קיטיינ רַאפ ןענופעג טשינ וליפַא ןבָאה טנעצָארּפ 80 עקירעביא יד ,טנעצָארּפ 0

 .סעזעּפ 64,847 וצ םיוק טכיירג תוליהק יד ןופ תוסנכה לכה-ךס רעד .עטָאװק עשילָאבמיס ַא

 יד ,סעטָאװק ערעייז ןגָארטעגנײרַא תוליהק 5 רָאנ ןבָאה -- 1960 -- רָאי ןקידנפיול םעד

 הסנכה ַאזַא זיא טנעצָארּפ ַא רַאפ סָאװ טנכערַאב ןוא טוג ױזַא טייז .סעזעּפ 21.000 זיא עמוס

 ןטימ רָאנ זַא ןטכַארט וצ ךעלרעכעל ןייז טלָאװ סע ?סעזעּפ ןָאילימ 5 בורק ןופ תואצוה רַאפ

 ןלָאצ סָאד רעבָא ,"תוליהקה דעו, םוצ ןטכילפ עריא הליהק ַא טליפרעד לָאצּפָא-דילגטימ ןלָאצ

 ןיא סערעטניא ריא סױרַא טזייו הליהק ַאזַא לייוו ,שילַארָאמ ךיוא טקריװ לָאצּפָא-סדילגטימ

 ,זדנוא טימ ןטעברַאוצטימ טייקטיירג ריא ןוא ןעמעלבָארּפ יד ןייטשרַאפ

 צענייז דימת טקעד הליהק רעסערייא-סָאנעוב יד סָאװ ,לזמ םעד טָאה "תוליהקה דעו; רעד

 ,תוליהק יד דצמ טעטיוװיסַאּפ ַאזַא ייב ןוא ,עלַאמרָאנ ַא עיצַאוטיס ַאזַא זיא רעבָא ,ןטיציפעד

 ?ןטעטיױװיטקַא ענייז טימ ןייגנָא "תוליהקה דעו;, רעד ןעד ןעק

 יד ןופ ןעמענ ןייק ןבעגנָא טשינ לעװ ךיא ןוא ,רעקידלושַאב ַא יװ ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא

 ליוו ךיא רעבָא ןטעברַא ערעזדנוא ןיא סערעטניא םוש ןייק סױרַא טשינ ןזייוו סָאװ ,תוליהק

 -עג ןפלעה ןוא םעלבָארּפ םעד וצ ןעִיצַאב טסנרע ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןטַאגעלעד עבושח יד ןטעב

 ,גנוזייל ַא ןעניפ

 יז ןשיװצ ,ןרעוװ טזיילעג ןפרַאד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ייר ַא טָאה טעטיוװיטקעלָאק רעזדנוא

 ןוא -- ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ןוא עזעיגילער :עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ

 ,רוד ןגנוי םעד ןעיצרעד סָאד ,ןעמעלבָארּפ יד ןופ םעלבָארּפ םעד ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא

 רעדעי ;בעל-הליהק רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ םעד טעמדיװעג זיא גנוציז עקיטנייה יד

 --רָא-גָאט ןיא טמיטשַאב זיא סע יוװ טול ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןרעוו טלדנַאהַאב טעוװ םעלבָארּפ

 ןייז טיול ןוא טכיל רעדנַא ןַא ןיא ןעז ייז טעװ רענדער עבושח יד ןופ רענייא רעדעי ;גנונעד

 'העדעי טימ קימיטשנייא ןייז טשינ ןזומ ןטַאגעלעד יד זַא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא סע .גנוניימ

 ערעייז ןגָארטסױרַא טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ןלעװ ייז ןוא ןעגנוניימ עטגַאזעגסױרַא יד ןופ רענייא

 -עג טריפעגנייא סערגנָאק םעד ףיוא זיא סעיינ ַא יו רעבָא ,טקנוּפ ןדעי וצ ןעגנוניימ ענעגייא

 ךגָארטעגסױרַא ןלעװ ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ יד ןוא סעיסימָאק ןופ גנולייוורעדסיוא יד ןרָאװ

 ןעלדנַאהַאב וצ טיקכעלגעמ יד ןרעװ ןבעגעג טעװ סע ּוװ ,סעיסימָאק עקיזָאד יד ןיא ןרעוו

 לי ,רענדער יד וצ טרָאװ סָאד רעביא ביג ךיא רעדייא .ןטקנוּפ יד ןופ םענייא ןדעי רעטיירב

 רעייז זיא סָאד ."תונותח עטשימעג ,, יד ןופ םעלבָארּפ רעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא רעייא ןפור ךיא

 ךוא תוליהק עלעיצניוװָארּפ עלַא םורַא טמענ רע ןוא תוליהק יד רַאפ םעלבָארּפ רעכעלקיטייוו ַא
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 יד ןוא ןדִיי יד ןשיװצ "דנַאל סמענייק ןיא, ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוחּפשמ רעטרעדנוה ןופ לָאצ ַא

 ןוא תוליהק יד ןיא רעדילגטימ ןייז טלָאװעג ןטלָאװ תוחּפשמ עקיזָאד יד ןופ לייט ַא .ןטסירק

 עשידִיי יד ןיא רעדניק ערעייז ןקיש ייז ןופ לייט ַא ,ןטכילפ עשידִיי עלַא ןטיהוצּפָא טיירג ןענייז

 "נַאג רעד טימ ייז וצ ךיז ןעִיצַאב וצ טייז רעזדנוא ןופ שיטקַארּפ ןעוועג טשינ טלָאװ סע ,ןלוש

 זיא'ס .הביבס רעזדנוא ןופ ייז ןסױטשסױרַא ןוא ,טרעדָאפ עיגילער יד עכלעוו טייקגנערטש רעצ

 תוחּפשמ עקיזָאד יד ייז ןפרַאד יצ רָאלק טשינ ןסייוו סָאװ ,תוליהק יד רַאפ םעלבָארּפ רערעווש ַא

 ערעייז ןרעייפ תוחּפשמ עקיזָאד יד ןביולרעד ייז ןפרַאד יצ ,טשינ רעדָא עשידַיי סלַא ןטכַארטַאב

 עטשימעג יד רַאפ עיצַאוטיס עקיזָאד זיא רערעוװש .טשינ רעדָא ןלוש ערעזדנוא ןיא תווצמ-רב

 .ןרָאטקעס עדייב ןופ לעוװש רעד ייב ןעייטש עכלעוו ,אפוג תוחּפשמ

 ויטַאיציניא ןיימ ףיוא זיא ,וויטוקעזקע רעזדנוא ןופ ןעגנוציז עטצעל יד ןופ רענייא ףיוא

 טעװ עכלעוו ,קניפ בקעי ר"ד ,בר ןבושח רעזדנוא ןופ שארב עיסימָאק ַא ןרָאװעג טעדנירגעג

 .םעלבָארּפ ןקיזָאד םוצ גנוזייל עוויטיניפעד ַא ןעניפעג וצ ףיוא טקעיָארּפ ַא ןטעברַאסיוא

 -ָארּפ םוש ןייק ןזיל טשינ טעװ רָאפנעמַאזוצ רעכעלטנדרָארעסױא רעקיזָאד רעד ביוא

 ןקידקיטייװ ןקיזָאד םעד וצ גנוזייל ַא ןעניפעג וצ ףיוא ןוטפיוא סעּפע טעװ רע רעבָא ,םעלב

 !יַאוולה ,גלָאפרעד ןסיורג ַא רַאפ ןענעכעררַאפ סע ןפרַאד רימ ןלעװ ,םעלבָארּפ

 װָאק רוט קרַאמ

 ןטקעּפסַא ענעלטּפַאשלעזעג שיטילָאּפ
 תוליהק יד ןופ

 ,רעכעלרעייפ ַא זיא תוליהקה-דעו םענופ סערגנָאק רעכעלטנדרָארעסיױא רעקיטציא רעד,

 -נעגרַא ןיא ןבעל שידִיי טריזינַאגרָא רָאי טרעדנוה ןרעייפ וצ ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא רע לייוו

 יַארַאפ ןענייז סע רעבָא ,עיצַאזיליבָאמ ַאזַא רַאפ הביס עקידנגונעג ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד .עניט

 .ךיוא תוביס ערעדנַא ךָאנ

 ָבָאה ןוא ,טנוװָא ןיא ןטכענ גנונעפערעד רעקידבוט-םוי רעד ייב ןסעזעג ןיב ךיא תעשב;

 ַא ןיא טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה ,םלוע ןעמַאזקרעמפיוא ןוא ןסיורג םעד וצ טקוקעגוצ ךימ

 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפורַאפ זיא רעכלעוו ,ןליױּפ ןיא תוליהק עשידִיי 50 ןופ סערגנָאק

 ןייז וצ ןעוועג זיא קעווצ רעקיצנייא ןייז ןוא גנונעדרָא-גָאט ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ,32

 -יטימעסיטנַא רעקידנעמוקפיוא רעד ןגעק ןבעל ןשידִיי ןיא תוחוכ עלַא ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא

 ךיז טבייה יז ןעוו רָאנ טסייוו ןעמ סָאװ רַאפעג רעד ןגעק ,רַאפעג רעשיטסירעלטיה ןוא רעש

 טנייה ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,הרכזא יד .ךיז טקידנערַאפ יז ןעוו טשינ טסייוו ןעמ רעבָא ,ןָא

 -עג ךיוא טָאה ,םישודק יד ןופ טנעמונָאמ םייב ,ַאדַאלבַאט ןיא םלוע-תיב ןפיוא ירפרעדניא

 ןסיורג ַאזַא טַאהעג טשינ יז טָאה ןרעױדַאב םוצ רעבָא ,ןימ םעד ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא ןייז טלָאז

 .ןעגנוטרַאװרעד עלַא טיול ןבָאה טפרַאדעג ןעוועג טלָאװ יז יוװ גנַאלקּפָא

 -רַאפ ןענייז עכלעוו ,ןטנעמָאמ עשיטילָאּפ עקיטכיוו ץנַאג יירד ןענָאמרעד ָאד ףרַאד ןעמ;

 עשיטימעסיטנַא יד ןעוועג זיא רעטשרע רעד .רָאי ןטצעל םענופ ךשמ ןיא דנַאל ןיא ןעמוקעג

 -נָא ךיז טָאה עכלעוו ,1960 רַאונַאי ןוא 1959 רעבמעצעד םישדח יד ןופ עילַאװכ-ץיירקנקַאה

 רעביא ,לַאנגיס רעדָא לעפַאב ַא ףיוא יו טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ןוא דנַאלשטייד ןיא ןביוהעג
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 .עניטנעגרַא רעביא ךיוא ךעלריטַאנ ,עקירעמַא-םורד ןוא -ןופצ ןוא עּפָאריײא ןופ רעדנעל ךס ַא

 'עמוא ןענייז ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא יד-טָא ןופ סרעריפכרוד יד ןופ לייט רעטסערג רע
 ןענייז ןרָאטַאזינַאגרָא עתמא יד רעבָא ,רָאי ןצכַא-ךצכעז ערעסָאװ ןופ עכעלטנגוי ןעוועג םוט

 יד-טָא ןופ סעציילּפ יד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענױשרַאּפ ערעדנַא ןעוועג רעכיז

 ןיא זַא טביילגעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,ןרָאװעג טרעדורעגפיוא ןענייז םוטעמוא ןדִיי .ךעלגנַיי
 -יטנַא עטריזינַאגרָא ךעלרעּפמײשַאב עכלעזַא ןעמוקרָאפ ןענעק ךָאנ ןלעװ טייצ רעקיטציא רעד

 זיא עיצקַאער עשידַיי עקיטכיוו ןייק .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טעמכ ןזיורבפיוא עשיטימעס
 .ןעמוקעג טשינ לַאפ םעד ןיא רעבָא

 עניטנעגרַא ןיא טּפַאכעג טָאה ןעמ ןעו ,טנעמָאמ רעטייוצ רעד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד,

 טריפעגקעװַא םיא טָאה ןעמ ןוא ןַאמכייא ףלָאדַא רעדרעמ-ןדִיי ןוא רעכערברַאפ-סגירק םעד

 -עגנָא ןַאד ךיז טָאה סע .טכירעג ַא רַאפ ןרעװ טלעטשעג ןטרָאד לָאז רע ידכב ,לארשי ןייק

 אטרעב יורפ :סטכער ףיוא סקניל ןופ .עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי רָאי 70 ןופ גנורעייפ א ףיוא
 ַאטרעב ןוא ָאטרעבלַא ןופ רעטכָאט יד -- ריא ןבענ ;װָאנושרעג ָאטרעבלַא רעביירש ןופ יורפ יד ,וָאנושרעג

 ,רָאטנַאק עד ָאנושרעג אננַא יורפ ,װָאנושרעג

 טָאה רעכלעוו ,לארשי ןוא עניטנעגרַא ןשיװצ ךוסכיס רעשיטַאמָאלּפיד רעטנַאקַאב רעד ןביוה

 -עגסױרַא רָאלק טייהנגעלעג רעד ייב ךיז טָאה סע .שינרעטיב ךס ַא טפַאשרַאפ ,ןדִיי זדנוא

 עכלעזַא ןיא ןענעכער ךיז ןענעק רימ ליפעגטימ ןוא שינעדנעטשרַאפ קינייװ יוװ טימ טלעטש

 עלַאנָאיצַאנ-שידִיי יד ןבָאה טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא .טרילָאזיא ןענייז רימ לפיוו ףיוא ןוא ןלַאפ

 ךיוא רעבָא טָאה לַאפ רעד טָא .ךייה רעקירעהעג רעד ףיוא ןייטש וצ ןזיװַאב דנַאל ןיא תוחוכ

 ןענעק וצ ידכב ,ץוח יּפלכ ןוא םינּפ יּפלכ טריזינַאגרָא ןייז ףרַאד בושי רעד קרַאטש יװ ןזיוזַאב

 שוריפב ָאד ןכיירטשרעטנוא רימ ."טניירפ, ענעגייא ךיוא ןוא עדמערפ ןגעק ןקידײטרַאּפ ךיז

 יד ןופ ןזיירק עטריצודער רעייז יד ללכ רעזדנוא ןגעק ןעגנַאגַאב ןענייז סע סָאװ הדיגב יד

 .עקניל עשידִַיי

 -ַאגילוכ ןדליו שממ ןופ ךורבסיוא רעד ןעוועג זיא טנעמָאמ רעכעלקיטייוו רעטירד רעד;
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 רעשיטנעדוטס רעד ןופ ןזיירק עסיוועג ןיא ןדִיי וצ סַאה ןשיגָאלָאָאז ןוא םזיטימעסיטנַא ןשינ

 -רעגנוי רעשידַיי ןייא זַא םערטסקע םוצ זיב טריפרעד טָאה רעכלעוו ,ןלושלטימ יד ןופ טנגוי

 עכעלטרָאװטנַארַאפ יד .לױק-רעװלָאװער ַא ךרוד ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ טסנרע ץנַאג זיא ןַאמ

 ןוא ךורבסיוא םעד-טָא טמיוצעג שיגרענע ןוא ןסָאלשטנַא גונעג טשינ רעדייל ןבָאה ןדרעהַאב

 ןיא רעדניק ערעייז ןקיש וצ טַאהעג ארומ טייצ לקיטש ַא ןרעטלע עשידִיי יד ןבָאה רעבירעד

 -ַאב יד יװ ,עניטנעגרַא יוװ דנַאל ַאזַא ןיא ןעוו גנונעדרָא ןיא טשינ סעּפע זיא סע .ןלושלטימ יד

 -עביל גונעג ןענייז ןצעזעג יד ןוא ,שיטימעסיטנַא טשינ יװ טעמכ שיטקַאפ זיא גנורעקלעפ

 -ַאב סָאד .דנַאלשטייד-רעלטיה עקילָאמַא ןיא יו ןעגנוזָאל עכלעזַא ןרעה וצ סיוא טמוק ,עלַאר

 עקירעהעג יד ןעמענוצרעטנוא ןעִימַאב ךיז ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייז ןפרַאד רימ זַא ,ךיוא טזייוו

 רעד ןיא ךיוא .טייקכעלגעמ טול ,ןדיימוצסיוא ןלַאפ עכלעזַא ידכב ,ףרַאד ןעמ ּוװ טרָאד טירש

 עשיטימעסיטנַא ןַארַאפ ןענייז ןטרָאד ךיוא .ןעמעלבָארּפ עקיבלעז יד ןריטסיסקע ץניווָארּפ

 ןטַאטוּפעד עסיוועג ןופ ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןטירטסױרַא

 יד ןרעה ןזָאל םוטנדִיי ןטריזינַאגרָא םענופ ענובירט רעד-טָא ןופ ןעמ ףרַאד רעבירעד;

 םעד ןוא ןבעל עשידִיי סָאד ןקידייטרַאפ וצ ןליוו םענעסָאלשטנַא ןופ ןוא טסעטָארּפ ןופ עמיטש

 -נוא ןיא טנגוי יד ןעִיצוצנײרַא ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ץלַא ןָאט ןפרַאד רימ .דובכ ןשידַיי

 ןפרַאד רימ .ןטעטיוװיטקַא ערעזדנוא ןופ דרַאגנַאװַא ןקידנעטש ןרַאפ ןכַאמ יז ןוא ןעייר ערעזד

 ןבעל ןכעלגעטיגָאט םענופ םינינע עלַא ןיא זדנוא טימ ןייז ףרַאד יז זַא טנגוי יד ןגייצרעביא

 .ףמַאק ןוא רַאפעג ןופ טנעמָאמ ןיא זיולב טשינ ןוא

 יָאיצקעפרעּפ ןופ םעלבָארּפ יד םוידוטש ןלעיצעּפס ןופ ןינע ןַא ןייז ךיוא ָאד ףרַאד סעג

 רַאפ טנעמָאמ רעד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא סע ביוא .ץנַאטנעזערּפער רעשידִיי רעד ןופ גנורינ

 ןרימרָאפער וצ יז טייצ עטסכעה יד רעכיז רעבָא ןיוש זיא ,"איאד, רעד ןופ גנוזיילפיוא רעד

 ןפַאש ןגעוו ןטכַארט ךיוא ףרַאד ןעמ .תוליהקה דעו ןטימ ןטייקיטעט עריא ןרינידרָאָאק גנע ןוא

 סע רעכלעוו ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד םורַא טפַאשרעּפרעק עטנענַאמרעּפ עיינ יד

 ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לָאז עכלעוו ןוא תוליהקה-דעו רעגיה רעד ךיוא ןסילשנָא ךיז לָאז

 ןיא טעברַא-יובפיוא רעד רַאפ ןגרָאז ןוא ,םיאנוש ערעזדנוא עלַא ןגעק ןסערעטניא עשידַיי יד

 .לארשי-תנידמ

 רעזדנוא תבוטל תוחוכ ערעזדנוא עלַא ןרעוו טרינידרָאָאק ןוא טקינייארַאפ ןפרַאד סע;ג

 ."םויק ןייז ןופ טרעדנוהרָאי ןטייווצ ןיא ןײרַא טציא טערט סעכלעוו ,ןבעל ןשידִיי

 ןַאמצלַאז םהרבא רייד

 ןטעטיטַאק ןָאיַאר יד ןופ עיצקנופ יד

 ןטעטימָאק ןָאיַאר יד ןופ גנורינָאיצקנופ רעד ןגעוו עגַארפ יד סָאװ קיטכיר רעייז זיא סע;

 םינינע יד לייוו ,סערגנָאק ןקיטציא םענופ גנונעדרָא-גָאט ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןוא

 רעד ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןענייז לָאמַא .ןרעװ טדערעגמורַא ךעלטנירג ןפרַאד ץניוװָארּפ רעד ןופ

 ןטרָאד ןופ ןוא ןבעל ןשידַיי ןוויסנעטניא ןופ ןרעטנעצ ןעוועג ,סעינָאלָאק עשידִיי יד ןיא רקיע

 טציא ןוא .בושי ןשידִַיי רעניטנעגרַא םענופ סרעריפ עקיטנייה ךס ַא ןעמוקעגסױרַא ןענייז

 -ץניװָארּפ יד ףליה וצ ןעמוק זומ טָאטש יד :סעצָארּפ ןטרעקרַאפ ַא וצ ןעגנַאגרעד רימ ןענייז

 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענייז עכלעוו ,סָאיר-ערטנע ץניוװָארּפ רעד ןיא ענעי סרעדנוזַאב ,םיבושי

 -ןָאיַאר יד ןייז טנעקעג ןטלַאװ םעד רַאפ טנעמורטסניא רעטוג ַא .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש

 ביוא ,עיסימ עקיטכיוו ַא ןליפוצסיוא רעבירעד ןבָאה עכלעוו ,תוליהקה-דעו םענופ ןטעטימָאק
 .ןפלעהטימ ןעמ טעװ רעטנעצ םענופ ןוא ןשטנעמ עקיסַאּפ יד ןרעוו ןענופעג רָאנ ןלעוו סע
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 סערײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 לייו ,ןָאט ןשיטסימיטּפָא ןַא ןיא ץניװָארּפ רעד ןגעוו ןדייר וצ קיטכיר טשינ זיא סע?

 -סניא ןדנזייר םעד ןופ ןוא ןטַאגעלעד ענעדיישרַאפ יד ןופ ןטכירַאב יד סיוא טרעה ןעמ ןעוו

 ןַארַאפ ןענייז תוליהק-ץניװָארּפ עלַא ןיא טעמכ זַא ןעמ טעז ,תוליהקה דעו םענופ רָאטקורט

 ,לארשי-תנידמ ןבעל רעזדנוא ןיא ןירַא טגנערב טכיל ךס ַא .ןטייז-ןטָאש ייס ןוא -טכיל ייס

 -רעד עוויטיזָאּפ ץנַאג ףיוא רעטרע ךס ַא ןיא ןזייווּוצנָא רימ ןבָאה דנַאל ןיא ָאד ךיוא רעבָא

 ןרַאפ לגנַארעג ןרעטיב ַא ןריפ עכלעוו ,תוליהק ךס ַא ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .ןעגנוכיירג

 .תוליהקה דעו םענופ ןעגנוזייוונָא ןוא ףליה ןבָאה ןפרַאד ייז ןוא ןבעל ןשידִיי םענופ טלַאהפיוא

 -רעד טשינ רָאט סע זַא ,ןענָאמרעד וצ טייהנגעלעג רעדעי ייב ליפוצ טשינ לָאמנייק זיא סע

 ,תוליהק עטסנעלק יד ןיא וליפַא ןרעוו ןשָאלעגסיוא לָאז ןבעל עשידַיי סָאד ןרעוו טזָאל

 -ימָאק ןָאיַאר יד ןופ עיצקנופ יד זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ןוא ןענַאטשרַאפ ףרַאד'ס,

 טעברַא עקידתושממ עקיטכיו ןוט וצ רָאנ ,ןטמַא עקידובכב ןלייטוצסיוא טשינ ויא ןטעט

 ןַארַאפ ןענייז סֶע רעבָא ,םינקסע ןייק ןצנַאגניא ָאטשינ ןענייז רעטרע ךס ַא ףיוא .ללכה תבוטל

 ןיוש ןענייז ייז ןוא ןטמַא ערעייז ףיוא רָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןיוש ןטעברַא סָאװ עכלעזַא

 טכַאמ סע .גנוזייל עקידנעגנירד ַא טרעדָאפ סָאװ ,םעלבָארּפ ברַאה ַא רעייז זיא סָאד .דימ

 ןעמוק ,גנולמַאזרַאפ ַא ץַאלּפ ַא ףױא ץעגרע טפור טעטימָאקןָאיַאר רעד ןעװ זַא ,טפָא ךיז

 טשינ טצַאש ןוא תוירחא ןייק ךיז ףיוא טשינ ןיוש טליפ בור רעד לייוו ,ןשטנעמ עטלייצעג זיולב

 טרעטייוורעד רעדנוזַאב ץנַאג ןענייז רעדייל .םויק ןשידִיי ןרַאפ ןטעברַא ןופ טייקיטכיוו יד ּפָא

 ללכב טנגוי רעד ןופ ןוא רעירַאטיסרעװינוא ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןזיירק יד זדנוא ןופ

 טשינ טרירַאב סע שטָאכ ,תונותח עטשימעג יד ןענייז םעלבָארּפ קיטכיוו סרעדנוזַאב ַא.

 רעד בילוצ רעבָא .טָאטש ןיא יו רערעוװש טשינ אמתסמ ןטרָאד זיא סע ןוא ץניוװָארּפ יד זיולב

  תוליהק-ץניװָארּפ יד ןופ לייט ןטסערג םעניא גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד ןופ לָאצ רעניילק

 ןגעוו טפָא ךיז ןעמ טימַאב טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ,סױרַא רעמ ךיז סע טעז

 ןָאט-ייװ ןוא ןרירנָא קידנלעוו טשינ לָאמַא ןָאק ןעמ לייוו ,ןדייר וצ רָאלקמוא ןוא קיניײו םעד

 .בורק ַא רעדָא ,ןטנעָאנ ַא

 -ניא ענעגייא גונעג לייו ,רעווש סרעדנוזַאב זיא ץניווָארּפ רעד ףיוא טעברַא-רוטלוק יד;

 ,טכַארטַאב ןיא ןעמוק טנעקעג ןטלָאװ סָאװ יד ךיוא ןוא ָאטשינ ןענייז תוחוכ עלעוטקעלעט

 -נערב .עיטַאּפַא בילוצ רעדָא ,טייקדמערפעגּפָא רעייז בילוצ טצונעגסיוא טשינ לָאמטּפָא ןרעוו

 וצ ייז טכייל טשינרָאג ךיוא זיא סע ןוא רעייט רעייז טסָאק סערייא-סָאנעוב ןופ תוחוכ ןעג

 יד ןפַאש ןילַא ןענָאק ייז ןוא ךעלגעמרַאפ ןענייז םיבושי-ץניװָארּפ יד זַא ,הנעט יד .ןעמוקַאב

 ןצנַאגניא ןייז וצ ןופ טייוו זיא ,ןטייקיטעט ערעייז ןריצנַאניפ וצ ןעלטימ עלעירעטַאמ עקיטיינ

 -ץניװָארּפ יד ןיא ןלוש יד ןטלַאהוצסיוא וליפַא רעווש רעייז ןָא ןיוש טמוק רעבירעד .קיטכיר

 .םויִק רעזדנוא רַאפ עטסקיטכיװ סָאד ךָאד זיא סָאד שטָאכ ,ןַארַאפ ןענייז עכלעזַא ּוװ ,תוליהק

 םיטחוש .ןבעל ןלענָאיצידַארט ןוא ןזעיגילער ןופ טיבעג ןפיוא עגַאל יד זיא רעפרַאש ךָאנ;

 ץעגרע ןיא ,טָאטשטּפױה רעד רעסיוא ,זיא בר ןייק .דנַאל ןרעביא קינייװ רעייז ןַארַאפ ןענייז

 ןכלצזַא ןעגנערבּפָארַא ןוא להומ ןייא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סָאיר-ערטנע ץנַאג ןיא .ָאטשינ

 ןגירק טשינ דלַאב ןיוש ןעמ ןעק ארוק-לעב ןייק .רעווש רעייז ןָא טמוק ,ןבָאה םיא ףרַאד'מ ןעוו

 טשינ ןיב ךיא .טכייל טשינרָאג ןיוש רעטרע ךס ַא ףיוא זיא ןינמ ַא ןלעטשפיונוצ וליפַא ןוא

 רעטייוו ףיוא טיבעג םעד ףיוא רָאט עיצַאוטיס ַאזַא זַא ליפ ךיא רעבָא ,שטנעמ רעזעיגילער ןייק

 םעד טימ ןעמענרַאפ טסנרע רעייז ןפרַאד ךיז טעװ סערגנָאק רעד .ןטלַאהנָא טשינ ןפוא םושב

 .שזיטסערּפ ןלַאנָאיצַאנ טימ שממ ןָאט וצ טָאה רעכלעוו ,ןינע

 -עלּבָארּפ עטנָאמרעדנביױא יד רַאפ ץניוװָארּפ רעד ןיא ןָאטּפױא טשינ ןעק סע סָאװ סָאד;,

 טייוו ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ךיז טניפעג יז לייוו רַאפרעד תוליהקה-דעו םענופ עלַארטנעצ יד ןעמ

 "ןָאיַאר יד ןָאטּפיױא טנעקעג רעטכייל ליפ ןטלָאװ ,טעברַאטימ ןיא יז ןקיטיינ סָאװ רעטרע יד ןופ

 ?טעברַא רעייז רַאפ ןעגנוגנידַאב ערעקיטסניג טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעוו רקיעב ,ןטעטימָאק
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 קניפ בקעי ברת

 םינינע עופינילעו

 ןסָאלשעגנייא רשפא טפרַאדעג ןעוועג טלָאװ ןעמעלבָארּפ עזעיגילער יד ןגעוו עגַארפ יד,

 ַא סָאװ סָאד .עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ טפנוקוצ רעד ןגעוו םויזָאּפמיס םעניא ןרעוו

 זַא ,טזייװַאב ןעמעלבָארּפ עזעיגילער יד וצ ןגױצַאב ךיז ןיוש ןבָאה סרענדער עקידרעירּפ ךס

 ַא ייז ףיוא ןבעג וצ ןעִימַאב ךיז זומ ןעמ ןוא םינקסע ערעזדנוא ןופ ךס ַא ןקִיורמואַאב ייז

 ןַארַאפ זיא סע ןוא ןקידניזרַאפ םוצ טשינ ךָאנ זיא ,ייוו טוט סע יװ גנַאל ױזַא .רעפטנע ןקיטכיר

 .ןרעסעבסיוא ךס ַא רעייז ןענעק וצ גנונעפָאה ַא

 אלימב ןיוש ןעמ טָאה ,טָאטש ןיא בר ַא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ןעניימ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ;

 סקיטנייה טרעייפ ןעמ טיײצרָאי ןטס200 סנעמעוו ,ל"צז ט"שעב רעד .ןעמעלבָארּפ עלַא טזיילעג

 -ַאב ןטלּפָאט ַא טָאה סָאד ןוא ארתאד ארמ ןפורעגנָא טרעוו בר ַא זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה ,רָאי

 לדיר רעד זיא רע זַא ךיוא ןוא ץַאלּפ םענופ סָאבעלַאב רעד זיא רע זַא ,ןסייה ןעק סע .טַײט

 לבב תולג ןופ ןטייצ יד ןיא .ץַאלּפ םענופ טייקניירמוא לסיב עצנַאג סָאד ןבָארגסיױא ףרַאד סָאװ

 -- ןבעל שידִיי ןגייא ןַא ןטלַאהעגפיוא ןבָאה ייז רעבָא ,הרז-הדובע רעד טנידעג ןדַיי ןבָאה

 ןבָאה ןדַיי ןעוו ,ןטייצ ערעדנַא ןעוועג ךיוא רעבָא ןענייז'ס .גנונעפָאה ַא ןעוועג ךָאד ייז רַאפ זיא

 ןוא טַאהעג טשינ ןבעל שידַיי ןגייא ןייק רָאנ ןבָאה ייז ,טנידעג טשינ הרז-הדובע ןייק אקווד

 רעמ ןיוש גנוזיילסיוא ןייק ייז ןבָאה -- רעקלעפ עקימורַא יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה יז

 .געווסנבעל םענעגייא ןַא ,הרות ַא רימ ןבָאה עיגילער ַא יו רעמ לייוו ,ןבָאה טנעקעג טשינ

 ןבָאה תורוד עקידרעִירפ ךס ַא סָאװ ,ליפעג עשידִיי עכעלרעניא סָאד ןגָאמרַאפ ףרַאד ןעמ;

 -עּפס רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז ףרַאד ןעמ .ןבעל רעזדנוא ןיא טצַאלפעגנייא ןוא טלקיװטנַא

 -לע ערעזדנוא ךרוד ןרָאװעג טעברַאעגסױא זיא סָאװ ,לַארָאמ-סנבעל רעשידַיי רעלעיצ

 עשידִיי טימ ,ּפעק עשידִיי טימ ןדִיי ןייז ףרַאד ןעמ .ןרָאא רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןרעט

 ַא לייו ,שידִיי ןייז ףרַאד ןייזטסּוװַאברעטנוא רעד .המשנ רעשידִיי רעצנַאג ַא טימ ןוא םירבא

 ןטימ ןדִיי ןייז ףרַאד ןעמ .ןריפ וצ ךעלגעמ טשינ זיא ןבעל שידִיי שינַאכעמ ןוא ךעלטסניק

 .המשנ רעצנַאג רעד טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג

 ןלייא ךיז ,ןויטָאמ ערעדנַא רעדָא ,תונמחר בילוצ ןוא קיצרַאהכייוו ןייז טשינ רָאט ןעמ;

 ערעווש ךָאנרעד ןעגנערב ןעק סָאד לייוו ,ךעלרָאּפ עטשימעג עגנוי עטבילרַאפ ןייז וצ רייגמ

 -טוא ללכב זיא סע זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד תונותח עטשימעג יד טימ תוכייש ןיא .ןצנעוװקעסנָאק

 -טשינ לענש וצ ןוא ליפוצ לָאמנייא ףיוא ןייז וצ רייגמ םזינַאגרָא-סקלָאפ רעזדנוא רַאפ טנוזעג

 ןוא ןרידוטש ךעלטנירג ןוא יונעג ץנַאג רעירפ ןלַאפ עלַא יד ףרַאד ןעמ ןוא ןשטנעמ עשידַיי

 ןרעצנַאּפרַאפ רעקרַאטש ןיילַא ךיז ןעמ ףרַאד ,תונותח עטשימעג ןדיימוצסיוא ידכב .ןשרָאּפ

 םורַא טנגוי יד ןטלַאהוצנייא ןוא ןרעטנענרעד וצ לטימ ַא ןייז ךיוא טעװ סָאד ןוא הנומא טימ

 ןופ רעגייטש-סנבעל םוצ רעטנעענ סָאװ ןייז ןלָאז רימ ליצ םעד ןלעטש ךיז ףרַאד ןעמ .זדנוא

 רעבָא ביוא .ןעגנולכיורטש ךס ַא ןדיימסיוא ןענעק רימ ןלעװ טלָאמעד ןוא ןרעטלע ערעזדנוא

 עטשימעג יװ ןעמעלבָארּפ ערעווש עכלעזַא ןגײלוצפיורַא םיא ףיוא ידכב ,בר םעד ףרַאד ןעמ

 -מוא זיא סע זַא ןסיוו ףרַאד'מ רעבָא ,ךיז ףיוא ןעמענ וצ סָאד טכילפ ןייז רשפא סע זיא ,תונותח

 טייצ רערעגנעל ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ןרעטלע יד סָאװ סָאד ןייז וצ ןקתמ לָאמַאטימ ךעלגעמ

 -רעד עשידִיי עטוג ַא רעדניק יד ןבעג וצ ןטכילפ יד ןליפרעד טשינ םעד טימ טכַאמעג עַילַאק
 .קידהגרדהב ןייז ןקתמ זיולב ןעמ ןעק ןכַאז עכלעזַא .גנויצ

 ןיוש ןעמ טלָאװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,שדוק-ילכ ןיא לגנַאמ םענופ עגַארפ יד;
 ןוא דנַאלסױא ןופ רעהַא יז ןעגנערב ךרוד זייוולייט ,ןרעפטנערַאפ רעלענש טנעקעג אמתסמ
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 ךינע ןַא סע זיא ,ןייז טשינ לָאז סע יװ רעבָא ,הבישי רעגיה ַא ןיא ייז ןדליבסיוא ךרוד זייוולייט

 -ַאבעלַאב ַא ןריפ ןענעק וצ טכער ַא ןבָאה שדוק-ילכ ךיוא לייוו ,ןעלטימטלעג עקידנגונעג ןופ

 .ןעניז ןלעיצנַאניפ ןיא ןבעל קידנעטשנָא שיט

 טשינ ןריסערעטניא ןזומ ןעמעלבָארּפ עזעיגילער יד זַא ,ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד סלַאפנדעי;

 טשינ רָאט סע .ןדִיי עמורפ זיירק ןטצענערגַאב ַא רָאנ וליפַא טשינ ןוא ןיילַא בר םעד זיולב

 עגַארפ רעלַאנידרַאק ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ףרַאד סע רָאנ ,םעלבָארּפ-לקניוװ ןייק ןביילב

 .עגַאל עקיטציא יד הבוטל ןרעדנע וצ ןייז ךעלגעמ טעװ טלָאמעד ןוא בושי ןצנַאג םענופ

 ,"דובכ ןקירעביא ןייק טשינ זדנוא טפַאשרַאפ עכלעוו

 ןייטשלקניפ םייח

 קיטילַאפ סננויצרעד ןוא -רוטלוק רעזדנוא

 -נָאק-ךוניח ןפיוא טלדנַאהַאב ָאד ןכָאװ עטלייצעג טימ קירוצ טשרע ןבָאה רימ שטָאכ;

 ךָאטעג טוג ךָאד תוליהקה-דעו רעד טָאה ,רוטלוק ןוא גנויצרעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד סערג

 .ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו יד-טָא םויה-רדס ןפיוא טלעטשעגקעװַא רעדיװ טציא טָאה רע סָאװ

 ןשידַיי םענופ םויק רעד קיגנעהּפָא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא גנוזייל רעטוג רעייז ןופ לייוו

 ,קלָאפ

 -רעד עקיטכיוו ךס ַא ןענעכייצרַאפ וצ גָאטרָאי ןטסטרעדנוה ןייז וצ טָאה בושי רעזדנוא;

 'וצ ןעמוק סָאװ טסעג רַאפ ךיז ןזייווַאב רימ עכלעוו טימ ,טיבעג-סגנויצרעד ןפיוא ןעגנוכיירג

 -ייל ןייק טימ טשינ גנורעייפ רעקיטציא רעד וצ רעבירעד ןעמוק רימ .דנַאלסיױא ןופ זדנוא

 טציא ךיוא ןענייז ייז ןוא לָאצ רערעסערג ַא ןיא טציא ןענייז ןלוש ערעזדנוא .טנעה עקיד

 -ַאב ערעסעב ליפ ןיא טציא ךיוא ןטעברַא ייז קירוצ רָאי קיסיירד-קיצנַאװצ טימ יװ ערעסעב

 ןבָאה רימ .טלָאמעד יו ערעסערג טציא ןענייז ןטיונ יד ךיוא רעבָא ,טלָאמעד יװ ןעגנוגניד

 ךיא לייו .גונעג טשינ ךעלרעּפמײשַאב ךָאד רעבָא ,טכיירגרעד ןוא ןָאטעגפיא ךס ַא רעכיז

 םענופ גנוריפנָא יד ןעמענרעבירַא ןצנַאגניא רעדָא זייוולייט ףרַאד רוד רעיינ רעד ןעוו טנעמָאמ

 ןעק ןוא טיירגעגוצ גונעג טשינ וצרעד זיא רע זַא רימ ןעעז ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידִיי

 -נוא טימ ןריפנָא לָאז סָאװ ץנעגילעטניא עטריציפילַאװק-שידִיי ַא ךיז ןופ ןבעגסױרַא טשינ
 .ןבעל רעזד

 ריוש ךָאד ןענייז סע ,ןשטנעמ עגנוי עשירעפעש עטסַאּפעגוצ ןיא לגנַאמ ַא ןופ ןדייל רימ;
 ןוא ןריגַאדער ןענעק לָאז סָאװ רענייק ָאטשינ זיא סע ּוװ ץניװָארּפ רעד ןיא רעצעלּפ ןַארַאפ
 סערגנָאק רעקיטציא רעד ןוא קַיור וצ זיא טנגוי רעזדנוא .לווירב שידִיי ַא טקערָאק ןבײרשנָא
 ענעסקַאװרעד ,זדנוא רַאפ ךיוא רָאנ ,טנגוי רעד רַאפ רָאנ טשינ ,ורמוא וצ ףור ַא ןייז ףרַאד
 ןופ הקיני עקיטסייג ןוא ץנעגילעטניא רעזדנוא טּפעשעג רימ ןבָאה גנַאל טשינ זיב .ןיײלַא
 ךןסירעגסיוא ןוא טעטכינרַאפ ןפוא ןשילַאיטסעב-םַאזיורג ַאזַא ףיוא זיא עכלעוו ,עּפָארייא-חרזמ
 רימ ןוא ןזָאלרַאפ טשינ םענייק ףיוא רעמ ךיז רימ ןענעק רעבָא טנייה .לצרָאװ ןטימ ןרָאװעג
 -וטיטסניא ענייש לָאצ עשּפיה ַא ןבָאה רימ .תוחוכ עקיטיינ יד ןפַאש ןיילַא קידנעגנירד ןזומ
 -וצ ןיא לגנַאמ בילוצ טלַאהניא ןקיטכיר ןטימ ןלופנָא טשינ טפָא רעבָא ייז ןענעק רימ ,סעיצ
 רָאנ ,טפַארק רעשיזיפ ןיא ןגעלעג טשינ לָאמניק זיא טײקרַאטש רעזדנוא .תוחוכ עטסַאּפעג
 עּפיה לַארָאמ ןוא טסייג רעדייל זדנוא ייב זיא סנטצעל ןוא ,רעשילַארָאמ ןוא רעקיטסייג ןיא
 .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא
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 ןשידִיי ַא ןגעק לוש-ָאטנעימרַאס רעד ןיא סָאש רעד ורמוא סױרַא זדנוא ייב טפור סע
 רעייז ןוא ןעגנַאגרעד טשינ טעמכ טנגוי רעזדנוא וצ זיא ורמוא רעד-טָא רעבָא .ןכעלטנגוי

 וצ ריא ןבעג ןוא ןקעוװפיוא טנגוי רעזדנוא ןזומ רימ .ורמוא זדנוא ייב ןקעװ ףרַאד טייקיור
 ךיוא טניימ סע סָאװ ןוא טנייפ זדנוא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ,טײקשידַיי זיא סע סָאװ ןיײטשרַאּפ

 ןעלטימ עקירעהעג יד ןעמעננָא ןזומ רימ .זדנוא וצ עביל עטשרמולכ יד ןזיירק עסיוועג ןיא

 ענעפָא יד ןגעק ךיוא רָאנ ,האנש-ןדִיי רעד ןגעק רָאנ טשינ טנגוי רעזדנוא ןרעצנַאּפרַאפ וצ

 םעיינ ַא ןופ טקריװַאב זיא טנגוי רעזדנוא ןופ לייט רעסיורג ַא .עיצַאלימיסַא רעד ןופ טמערָא
 ךופ עיצקעסוועי יד טשינ ןיוש טיצ סע .גנובערטש-עיצַארגעטניא עיינ א ןוא םזיטילָאּפָאמסָאק

 .לקיב המלש רייד טדער סע .דנַאטשפואיָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיװעג קַא

 -רענע רעייז רימ ןזומ .רעזעיגילער ןייק אקווד טשינ ,דמש רעיינ ןימ ַא זיא סע רעבָא .לָאמַא

 .םעד ןגעק ןפמעק ןסָאלשטנַא ןוא שיג

 זיא סע לייוו ,עיצַאלימיסַא רעד ןגעק ןפמעק וצ עבַאגפיוא ערעווש ַא קפס-ילב זיא סע;

 תונותח עטשימעג יד ךיוא ןוא תוצראה-םע ןוא טייקנסיוומוא ליפ טנגוי רעד ןשיװצ ןַארַאפ

 ןטשרמולכ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַארגעטניא יד ךיוא זיא רַאפעג עסיורג ַא .גנורעטש ַא ןענייז

 ןָא זיא וצרעד געוו רעד .תוחוכ עלַא טימ ןלעטש ןגעקטנַא ךיז ףרַאד ןעמ רעכלעוו ,לַאעדיא

 דעוװ םעניא .םעד ףיוא טכַא גונעג טגיילעג טשינ טציא זיב רעבָא טרעוו סע .גנויצרעד לפייווצ

 ערעסעב ,ןלוש עשידִַיי ןבָאה ייז ןופ 60 זיולב רעבָא ,תוליהק 120 ןסָאלשעגנָא ןענייז תוליהקה

 ןבָאה ףרַאד הליהק עדעי זַא ,גנידַאב ןלַאמינימ ַא יו ןלעטשקעװַא ןעמ ףרַאד .ערעגרע רעדָא

 ךיא לָאמניײא ןענרעל שטָאכ ןעמ לָאז רעדָא ,רערעל ןבלַאה ַא טימ רָאנ וליפַא ןייז לָאז .עלוש ַא

 ייב וליפַא ,ןייּפמַאק ןטקינייארַאפ ןרַאפ גנורעייטשייב ַא ןרעדָאפ ןעק ןעמ ביוא .ךָאװ רעד

 סע יי ירא
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 הגרדמ רעבלעז רעד ףיוא ןלעטש טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ ,ןבעג טשינ ןליוו סָאװ ןדִיי עכלעזַא
 ?ךוניח ןשידַיי םעד ךיוא

 ןדנעװ תונעט עלַא ןומ רימ ןוא טלעװ רעד וצ תונעט ןבָאה וצ ןרעהפיוא ןפרַאד רימ,

 קורד ןשילַארָאמ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןטסקרַאטש םעד ןדנעװנָא ןפרַאד רימ ,ןײלַא ךיז וצ

 ןלַאז ייז ןוא ןלוש עשידִיי יד ןיא ןקיש רעדניק ערעייז ןלָאז ייז ,ןרעטלע עשידִיי עלַא ףיוא

 ןיז ַא רַאפ סָאװ .תונברק עלעירעטַאמ עכעלגעמ-טסערג יד ךוניח ןשידַיי ןרַאפ ןעגנערב ךיוא

 -ניק ערעזדנוא טשינ ןביג רימ ביוא ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג רעזדנוא ןבָאה ןיוש ןעק

 עקיטסייג ערעזדנוא ןייז ןלָאז ייז וצ טשינ ייז ןטיירג ןוא גנויצרעד עשידִיי עקיטכיר ןייק רעד

 !עשיזיפ יד זיולב טשינ ךיוא ,םישרוי

 ןצנעדנעט-ךוניח ענעדיישרַאפ יד ןשיװצ ףמַאק ןקיטייזנגעק םעד ןדיימסיוא ףרַאד ןעמ,

 ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ ןוא לארשי טימ דנוב ןגנע ןפיוא ןריזַאב עלַא ךיז ןפרַאד עכלעוִו

 ןקידרעטיו רעזדנוא טציא זיב ןטלַאהעגפיוא ןבָאה רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ןטרעװ יד זַא

 ןעמענ ךיז ףרַאד ןעמ רָאנ ,ךוניח ןשידִיי םעד ןענייװַאב וצ ןרעהפיוא ךיוא ףרַאד ןעמ .םויק

 עוויסנעפָא עקרַאטש ַא ןביײהנָא ףרַאד ןעמ ןוא תוחוכ עלַא טימ טיבעג םעד ףיוא טעברַא רעד וצ

 טציא ךָאנ ןענייז סָאװ רעדניק עלַא ןעיצוצנײרַא ידכב ,טיבעג-סגנויצרעד ןוא -רוטלוק ןפיוא

 -רעמ יד ךָאנ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןרעױדַאב םוצ ןענייז עכלעוו ,לוש רעשידִיי רעד רעסיוא

 ערעזדנוא ןכַאמ וצ ןזייוװַאב רימ ןלעװ ,טפנוקוצ רעזדנוא ןדימש רעטייוו ןלעװ רימ ביוא ,טייה

 עקיטסייג עכייר עכעלטנייוועגרעסיוא ערעזדנוא ייז קידנבעגרעביא ,ןדַיי עטוג רַאפ תורוד עיינ

 .תורצוא

 רימ ןוא לובמ ןקיליורג ןטצעל םענופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,רוד רעד ןענייז רימ,

 עשידַיי עקידנעמוק יד ןיא ןצנַאלפרעביא םיא ןוא טסייג ןשידִיי םעד ןעװעטַאר ךיוא ןפרַאד

 ןופ טנעמָאמ ןשירָאטסיה ַא ןרעייפ וצ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא סערגנָאק רעזדנוא .תורוד

 רעקיטסייג רעד ןעוועג טציא זיב זיא ןטרעוו עטסקיטכיוװ ערעזדנוא ןופ רענייא .בושי רעזדנוא

 עקידרעטייוו יד רַאפ רעדניק ערעזדנוא וצ לקַאפ ַא יו ןבעגרעביא םיא רימָאל ָאט ,גָארטײב

 .?תורוד

 ןַאמלַאש ָארַאזַאל ּפָארּפ

 ההר רעײנ רעד

 םענופ תוליהק עלַא טרידנעמָאקער טָאה תוליהקה-דעוו םענופ סערגנָאק רעטרעפ רעד;

 טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ,טנגוי רעד טימ תוכייש ןיא טעברַא רעייז ןריטנעירָא ןלָאז ייז ,דנַאל

 טימ גנַאלקנייא ןיא זיא סָאװ ,טעטילַאטנעמ רענעגייא ןַא טימ רוד רעיינ ַא טריטסיסקע סע זַא

 עכעלטע ןיא ייס ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ןיא ייס .טבעל רע רעכלעוו ןיא הפוקת רעד

 טָאה --  ַאבָאדרָאק ןוא ַאטַאלּפיַאל ,ָאירַאזָאר ןופ לכ-םדוק -- ץניװָארּפ רעד ןופ תוליהק

 יד ןוֿפ טייקיטעט יד טרילומיטס ןבָאה יײיז ןוא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג עיצַאדנעמָאקער ענעי

 רעשידִיי ןופ ןסרוק טריזינַאגרָא :ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןפלָאהעג ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ןבָאה ייז ןוא סעידוטש עשידִיי רַאפ סעידנעּפיטס טמיטשַאב :תירבע ןוא שידִיי ,עטכישעג

 םוצ -- ןטנעדוטס-טעטיסרעווינוא יד סרעדנוזַאב -- טנגוי יד ןרעטנענרעד וצ טימַאב ךיז

 .ןבעל-הליהק ןשידַיי

 םייב ןטלַאה ערעדנַא ןוא טירש עוויטקעפע עכעלטע ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ױזַא טָא;
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 -יירגוצ יד ;ןרָאטקורטסניא-טנגוי רַאפ ןסרוק ןופ ןריזינַאגרָא סָאד ,לשמל ,ןרעוװו טריפעגכרוד

 ןגעו ןלַאירעטַאמ-גנורעלקפיוא ןופ גנוטיירּפשרַאפ יד ;סערגנָאק-טנגוי ןרַאפ ןעגנוציז-גנוט

 -פיוא זיא טשינרָאג זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא סע רעבָא .וו"זַאא ןעמעלבָארּפ עשידִיי עלעוטקַא

 ןָאטעג ךָאנ ףרַאד סע סָאד ןוא ןָאט וצ סעּפע רעביא ךָאנ טביילב סע ןמז-לכ ,ןרָאװעג ןָאטעג

 .ליפ רעיוהעגמוא זיא ןרע

 שינעדנעטשרַאפמוא יד ןגיזַאב וצ לטימ םַאזקריװ ַא ןעניפעג וצ קיטיינ זיא לכ-םדוק;

 טימ עגנוי יד ןוא עטלַא יד ןשיוצ שינעדנעטשרַאפנייא ןַא ןכיירגרעד וצ ןוא תורוד יד ןשיויצ

 .קירב ןימ ַא ייז ןופ קידנפַאש ,עלעטימ יד

 עגנוי יד .רוטלוק ןוא טסייג ןשידִיי ןופ ןלעפ סָאד זיא םעלבָארּפ םעד ןופ תיצמת רעד,

 םערטסקע םוצ ןעייגרעד ,רעמ טשינ סע ןענייז סָאװ יד וליפַא ןוא ,טייצ רעזדנוא ןופ ןשטנעמ

 -ומ ןוא רעטָאפ ןייד דובכ ּפָא ביג, :תורבידה-תרשע יד ןופ טָאבעג עטפניפ סָאד ןסעגרַאּפ וצ

 ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיװעג טקַא םעד תעב לַאז ןיא םלוע רעסיורג רעד

 .רעדניק ערעייז טשינ לָאמטפָא ןריטקעּפסער ןרעטלע יד וליפַא סָאװ רעגרע ךָאנ זיא סע ."רעט

 ךָאד זיא סע ןוא .שרעדנַא סעּפע ייז ןעוט ןיײלַא ןוא ךַאז ןייא ייז ןענרעל ייז סָאװ םעד ךרוד

 טקיטפערקַאב ןעמ סָאװ סעּפע ןקידערּפ וצ טרעװ םוש ןייק טשינ טָאה סע זַא ,טנַאקַאב טוג

 -דנעטשרַאפ טימ טגָאלקַאב ךיז טָאה ץניווָארּפ רעד ןופ טַאגעלעד ַא .ליּפשייב ןטימ ןיילַא טשינ

 -ער ףיוא רעדניק ערעייז ןריטנעירָא טייהרעמ יד ליוו טנגעג ןייז ןיא זַא ,טייקרעטיב רעכעל

 -םוי ןוא הנשה-שאר ןופ געט יד ןיא וליפַא ןטפעשעג ערעייז ןפָא יז ןטלַאה ןיילַא רעבָא ,עיגיל

 סע זיא םעד רעסיוא ,טייקידריוומוא ןַא ןוא רעדניק יד רַאפ גנוצַאשרעדנימ ַא זיא סָאד .רוּפיּכ

 -ַארט רעד וצ רעדניק יד ןרעטנעענרעד וצ טָאטשנָא לייוו ,ןכיירגרעד ליוו ןעמ סָאװ םעד ןגעק

 ףרעטלע ענעגייא ערעייז ןופ ןליפַא ןוא ריא ןופ ּפָא ייז ןעמ טסיוטש ,טייקשידִיי ןופ עיציד
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 רעשידִיי ןופ ערעפסָאמטַא ןַא ןעמייה ערעייז ןיא ןרעוװ ןפַאשעג טשינ טעװ סע יװ גנַאל ױזַא

 .ןקידערּפ סָאד ןוא ךיז ןגָאלקַאב סָאד ךעלצינמוא ןייז טעוװ טייקיטסייג

 ּוצ זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא טלעװ רעשידַיי רעצנַאג רעד ןיא

 .סעקיטקַארּפ-טלוק עסיוועג וליפַא ןוא ליפעג ןזעיגילער םענופ גנובעלפיוא עסיוועג ַא ?קרעמ

 .זדנוא ןשיווצ ןקרעמ וצ ןָא ךיוא ךיז טבייה סָאד טָא

 -סעטָארּפ יד ךרוד ןריפ סע סָאװ ןייּפמַאק-ןרענָאיסימ ןוויסנעטניא םוצ ךיז קידנעיצַאב;

 גָאד ובירשעג ןרָאהנײא דוד רעטכיד רעטנַאקַאב רעד טָאה ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטנַאט

 טנגוי רעשידַיי רעד ןופ טייקנסיוומוא יד זַא ,"סטרעוורָאפ,, ןיא לקיטרַא ןַא ןיא גנַאל טשינ

 זיא םוטנטסירק סָאד זַא ןדערוצנייא ריַא טכייל זיא סע זַא ,סיורג ױזַא זיא עיגילער ךייש סָאװ

 זיא טיײקשלַאפ ַאזַא ןיא ןביילג לָאז ןעמ עקיזיר יד .טײקשידִיי ןופ םערָאפ עטלקיװטנַא רעמ ַא

 טסנרע ץנַאג זדנוא ייב ךיוא טָאה ךַאז ַאזַא לייוו ,עניטנעגרַא ןיא זדנוא ייב וליפַא רעסערג ךָאנ

 עשידִייא יד ןופ רעטסיימ רעד ,וָאנושרעג ָאטרעבלַא יו רערענעלק ןייק טשינ טעטּפױהַאב

 -"טייקשידַיי עטריזינַאגרָא ןַא זיא םזיצילָאטַאק רעד, זַא ,ייסע ןַא ןיא טגָאז רעכלעוו ,"ןשטואג

 זיא סָאד .טײקשידִיי עקידנריפמוירט ַא; םזיצילָאטַאק רעד זיא ,ןבלעזמעד טיול :רעמ ךָאנ

 ךיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ןדִיי ןרעדנַא ןַא ןופ גנוטּפױהַאב יד יו שלַאּפ ױזַא טקנוּפ ךעלריטַאנ

 רעד ,טעטיסרעווינוא-לַארָאטיל םעד ןופ קיזיפ רעשיגָאלָאַיב ןופ ערדעטַאק רעד ןופ ץיּפש רעד

 ּוצ זיא םוטנדַיי םענופ טסנידרַאפ עטסערג סָאד זַא; טרעכיזרַאפ רעכלעוו ,סָאלשיײנ .ס .מ ר"ד

 סָאד יװ ךיילג ןוא ."ןעגנוגײװצּפָא עשירָאטסיה ענייז עלַא טימ םוטנטסירק סָאד ןריובעג ןבָאה

 -וטש-טשינ יד רעמ ךָאנ ןוא ,טנגוי עקידנרידוטש יד ןריקסַאמעד וצ קינייװ וצ ןעוועג טלָאװ

 -רענָא רעד ,סָאיסַאלַאּפ .ל ָאדערפלַא זַא גנושַאררעביא רעד טימ ןָא ךיז רימ ןפערט ,עקידנריד

 :סָאװ ,רשוי ןלַאיצָאס ןגעוו ךוב םענייש ןייז ןיא ךיוא טרעכיזרַאפ ,טנגוי רעד ןופ רערעל טנעק

 -סירק סָאד זיא םוטנדִיי םענופ טקנוּפכױה רעד , זַא ,1954 רָאי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא

 ."םוטנט

 ךטלָאװ עכלעוו ,ןימ ןבלעזמעד ןופ ןעגנוטּפױהַאב ךס ַא ךָאנ ןעגנערב טנעקעג טלָאװ ןעמ;

 סָאד זָא ,ןסייו ןוא תמא םענופ ןטלַאה סָאװ ענעי עלַא רָאנ ,ןענרָאהניײא רָאנ טשינ טרימרַאלַא

 +רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ ,קיטסייג רָאפ ךיז טימ ןלעטש םוטנטסירק סָאד ןוא םוטנדַיי

 .ןטלעװ עטצעזעגנגעקטנַא ייווצ יו

 ךגעװ ,טנגוי-טעטיסרעווינוא יד לכ-םדוק ,ןרעלקוצפיוא בוח רעזדנוא רעבירעד זיא סע;

 .סעמרָאנ עשילעגנַאװע יד ןופ ןדישרַאפ ץנַאג זיא רעכלעוו ,טסייג ןשידַיי םענופ תיצמת םעד

 עשידַיי יד :טַאגעלעד-ץניװָארּפ ַא ןופ גנוקרעמַאב ןייא ךָאנ ןעגנערב וצ ָאד יאדכ זיא סע;

 םסָאד .עכעלטסייג ןייק ךיוא זדנוא ןשיווצ ןַארַאפ טשינ ןענייז סע סָאװ ךיז ןגָאלקַאב עכעלטנגוי

 וטנגוי רעזדנוא ןופ טייהנסיוומוא רעלַאטנעמַאדנופ רעד ןגעװ זייװַאב רעקידנגָאלש ַא ךָאנ זיא

 ןירטקָאד רעכעלטסירק רעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא רעכלעוו ,טייקשידִיי ןופ טסייג םעד ןגעוו

 -ארוב םעד ןוא ךיז ןשיוװצ רעלטימרַאפ םוש ןייק ןבָאה טשינ ףרַאד דַיי רעד סָאװ םעד ךרוד

 לָאמַא טָאה רעקצָאק עלעדנעמ 'ר זַא ,ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .םלוע

 -ונובר םייב רשוי-ץילמ ַא ןייז םיא רַאפ לָאז רע ןטעבעג םיא ייב סָאה סָאװ ןדַיי ַא טרעפטנעעג

 +םלוע-לש-ונובר ןטימ ןייטשרַאפוצנייא ןײלַא ךיז ןסקַאװרעד גונעג ןיוש זיא רע זַא םלוע-לש

 .רעלטימרַאפ ַא וצ ןעמוקנָא קידנפרַאד טשינ

 ּןשידַיי וצ ןײּפמַאק ַא ןעמענרעטנוא ףרַאד ןעמ זַא ,קפס ןייק ָאטשינ רעבירעד זיא סע;

 .עיגילער ןופ טכיזניה רעד ןיא זיולב אקווד טשינ ןוא טנגוי רעזדנוא

 ךוא ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןיא וליפַא ןקרעמ וצ זיא רוטלוק רעשידַיי ןופ ןלעפ סָאד;

 טשרֶש זיא םוטנדַיי סָאד זַא ,םינּפה ןביולג ךס ַא זַא ,ןלעטשוצטסעפ קידנשַארעביא זיא סע

 -רָאג טסיױו טנגוי רעזדנוא ןופ רָאטקעס רעסיורג ַא ןוא םזינויצ םעד טימ ןרָאװעג ןריובעג

 .יאכז ןב ןנחוי יבר ןגעוו רעדָא ,אביקע יבר ןגעו טשינ

 טי
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 ,טייקיורמוא רָאנ טשינ עכעלטנגוי ךס ַא ייב ןקרעמ וצ זיא ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ;

 יד לייוו ,ןמיס רעטוג ַא זיא סָאד .ןענרעל וצ ןליוו רעקרַאטש ןוא טייקנדירפוצמוא ךיוא רָאנ

 טײקנזָאלעגּפָא רעד ןיא ,טייקַיורמוא ןופ ןלעפ םעניא ,ןיטור רעד ןיא טקעטש רַאפעג עתמא

 .ץנערעכידניא ןוא

 ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ןטייקיטעט יד ץוח זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא םעדרעסיוא;

 -גענרעד יד טייצ רעטצעל רעד ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךיוא זיא ,ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד

 ןבָאה ייז סָאװ קיטכיו זיא סע .ןבעל ןשידִיי םוצ רעירַאטיסרעוװינוא ערעזדנוא ןיפ גנורעט

 -נעצ-טעטיסרעווינוא עלַא ןיא טעמכ ךיוא רָאנ ,טָאטשטּפױה רעד ןיא רָאנ טשינ טריּפורג ךיז

 רַאפ ןעייטש רימ .וו"זַאא ַאקנַאלב ַאיהַאב ,ןַאמוקוט ,ַאבָאדרָאק ,ָאירַאזָאר ןיא טסייה סָאד ,ןרעט

 ךעלנײשרַאװ טעװ רעכלעוו ,דנַאל ןצנַאג םענופ רעירַאטיסרעװינוא עשידַיי ןופ סערגנָאק ַא

 עקידנפערטַאב יד זַא ךעלריטַאנ זיא סע ןוא ,רעבָאטקָא טַאנָאמ ןיא ,ָאירַאזָאר ןיא ןעמוקרָאּפ

 ןציטש קיטפערק םיא ןלעוװ תוליהק

 -רַאפַאב רעשיטסינויצ ַא ןָא סעּפורג ןופ ןעמוקפיוא סָאד ךיוא ןעמ טקרעמַאב סנטצעל;

 סָאד .עלַאיצָאס םתס רעדָא ,סעּפורג עלערוטלוק רעדָא עזעיגילער ןופ ,עיציניפעד רעדָא גנוב

 ןעגנירדכרוד ךיז ןוא ןבעל ןשידַיי םוצ ןרעטנענרעד וצ ךיז לולע ןענייז סָאװ ןטנעמעלע זענייז

 .ןריטנעירָא קיטכיר רָאנ ייז טעוו ןעמ ביוא ,לארשי-תנידמ רַאפ גנורערַאפ רעזדנוא טימ

 -ָארעד וצ ןרידנעטערּפ סָאװ ענעי ןעקנעדעג ןפרַאד סע סָאװ סעּפע ןַארַאפ זיא סע רעבָאז

 קידנעטש ייז ףרַאד ןעמ :ונייהד ןוא ןריטנעירָא וצ יז ןוא טנגוי רעד ןופ ןליוו ןטוג םעד ןרעב

 ןענייז עכעלטנגוי יד סָאװ .ליּפשייב ןטוג ןטימ ןגייצרעביא ייז ףרַאד ןעמ ןוא תמא םעד ןגָאז

 .ןגָאז ןגיל רעדָא ,ןרַאנּפָא ייז לָאז ןעמ ,זיא לחומ טשינ לָאמנייק

 : גוצרעסַאװ .ז

 תוליהק יד ןוֿפ ןנַארּפ עלענַאיצַאזינַאנרַא

 -ַאגרָא רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ןטייקירעווש ןוא ןגַארּפ עלַא יד ןדיימוצסיוא ידכ;

 -ימ ןוא עניילק עלַא זַא :גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג ךיא טלָאװ ,תוליהק יד ןופ טייז רעלענָאיצַאזינ

 ןופ הגרדמ רעד וצ ןרעוו ןבייהרעד ןלָאז ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןבָאה רימ סָאװ תוליהק עלעט

 .סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעד

 -קַארּפ רעד ןיא ןריפוצכרוד סָאד רעווש רָאנ זיא סע ,רעטוג ַא רעכיז זיא גַאלשרָאפ רעד;

 "רעד ןעמ זיב רעבָא ןעמ טוט סָאװ .ליצ רעזדנוא ,גנובערטש רעזדנוא סע זיא ,סלַאפנלַא .קיט

 ?ליצ ןקיזָאד םעד טכיירג

 ַא זיא ,גָאט וצ טנייה ךיז טניפעג יז יו בצמ םעד ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד;

 ןופ ימ ,סיילפ ,טעברַא טרעדנוהרָאי-בלַאה ַא רעכעה ןופ -- ןסייוו עלַא רימ יו ,טקודָארּפ

 .ןשינעשזדנָאלב ןוא ןפמַאק ,ןטנעמירעּפסקע ,ןכוז ,םינקסע עריא

 -ַארקָאמעד ריא טימ ,עיצַאזינַאגרָא ריא טימ זיא סָאװ סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד;

 -- ובעל ןשידִיי ןופ םיחטש עלַא ןייא טסילש סָאװ טלַאהניא ריא טימ ןוא רעטקַארַאכ ןשיט

 רעשירעפעש-סקלָאפ רעד זיא ,טלעוו רעשידִיי רעצנַאג רעד ןיא םוקינוא ןַא ןוא רעטסומ ַא

 ןבעל עשידִיי סָאד ןייז וצ ךישממ ןעוועג זיא גרָאז סנעמעוו ,ןדִַיי תורוד עכעלטע ןופ טקודָארּפ

 .טנעניטנָאק ןפיוא ןעמייה עיינ יד ןיא

 ןפערטנָא ןלָאז ץניװָארּפ רעד ןיא ערעזדנוא תוליהק יד זַא ךעלריטַאנ יו טשינ רעמ זיא'ס,
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 רעד ןיא ,גנולקיװטנַא רעלענָאיצולָאװע רעייז ןופ געוו ןפיוא ןטייקירעוװש ,ןעגנולכיורטש ףיוא

 ךשמה ןרַאפ רעטנעצ םעניא הליהק יד ןלעטשוצקעװַא םינקסע יד ןופ גנובערטש רעטכערעג

 ,ןבעל רעזדנוא ןופ

 טָאה םזינַאגרָא רעקידעבעל רעדעי .ןבעל ןופ ןמיס ַא ןענייז ,ןעמעלבָארּפ ,ןטייקירעוװש,

 םעלבָארּפ רעדעי רַאפ ןקערשּפָא טשינ ייז רַאפ רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ .ןעמעלבָארּפ ענייז ךיז

 ךעלגעמ יז טעװ ,טציא ןיוש ךעלגעמ טשינ זיא גנוזייל יד ביוא .גנוזייל עקיסַאּפ ַא ןַארַאפ זיא

 .ןגרָאמ ןייז

 -ָאמַא ערעזדנוא ןופ ןענרעל ךס ַא רימ ןענעק -- תורצ ,ןעמעלבָארּפ ,ןגרָאז ךייש סָאװ;

 ךיוא ןוא רעטלַאלטימ ןרעטצניפ ןופ ןטייצ יד ןיא ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ תוליהק עקיל

 ,תופוקת עקידרעטעּפש ןיא

 ןדִיי םעד ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא עשידַיי עטלַארוא ןַא יו ,הליהק רעזדנוא;

 -עגנָא טָאה ,רעצנַאּפ רעקיטסייג ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא ןוא טייקידנעטשטסבלעז עשהכולמ ןייז

 -קעל -- ןענרעל ןפרַאד ןוא ןענעק רימ רעכלעוו ןופ ,גנורַאפרעד עכייר רעיוהעגמוא ןַא ןבילק

 ,שפנ-תריסמ ןוא ץלָאטש ןשידַיי ,טומ ןשידִיי ןופ סעיצ

 עטסנרע ,ןגרָאז ערעװש ךיז טימ ןעגנערב ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוק סָאװ ןטַאגעלעד יד

 םינקסע יד .םיבושי עטייוו ענעי ןיא טייקשידַיי ןופ טלַאהּפיוא ןרַאפ ףמַאק םעד ןיא ןעמעלבָארּפ

 ןגרָאז ערעוש טַאהעג ןבָאה תוליהק עקילָאמַא יד ךיוא זַא ןעקנעדעג ןוא ןסיוו רעבָא ןפרַאד

 -עגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ייז סָאװ תונכס יד ןוא טסנרע רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןגרָאז ,ךיז ףיוא

 .ךיז רַאפ טנייה ןבָאה רימ סָאװ ןגרָאז יד ןגיטשעגרעבירַא טייוו ,טייוו ,טלטטש

 -נעטש טָאה טייקשידִיי ןופ םויק רעד ,טלַאהפיוא רעד זַא ןעקנעדעג ןפרַאד םינקסע יד;

 .שפנ-תריסמ ןוא ףמַאק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג לָאמטּפָא זיא ןוא תונברק טרעדָאפעג קיד

 דצמ ,ןסיורד ןופ ןעמוקעג ןענייז ערעזדנוא תוליהק עקילָאמַא יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד,

 ןעגנוקנערשַאב ,תוריזג ,תושיגנ יילרעלכ ןופ םערָאפ רעד ןיא ,רעריגער יד דצמ ,םינכש יד

 ַא טימ ,טריזינַאגרָא-טוג ,ץנַאג ןעװועג תוליהק יד ןענייז רעבָא ךעלרעניא .ןעגנורעדָאפ ןוא

 ,לַארָאמ רעטסעפ ןוא ןילּפיצסיד רעלַאנָאיצַאנ-רעכיוה

 יד ןופ ,קערש רעד ןופ יירפ םשה-ךורב תוליהק עקיטנייה ערעזדנוא ןענייז רַאפרעד;

 ייב עקַאט רימָאל ןוא .טכַאמ רעקידנריפנָא רעד דצמ ,ןסיורד ןופ ןעמוק ןענעק סָאװ תונכס

 -טיירב ןוא טייהיירפ עקידנעטשלופ ,ץנַארעלָאט ערעיוהעגמוא יד ןענָאטַאב טייהנגעלעג דעד

 -גיװָארּפ ,עלַאנָאיצַאנ יד ייב ןָא ןפערט תוליהק ערעזדנוא עכלעוו ,שינעדנעטשרַאפ עקיצרַאה

 .סעיצקנופ ערעייז ןריפסיוא םייב ,ןדרעהַאב עלַאּפיצינומ רעדָא עלעיצ

 -רעניא םעד ןופ ןעמוק גָאט וצ טנייה ןבעל-הליהק רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ-טּפיױה יד,

 -םויק רַאפ דיחי ןשידִיי םעד ןופ תוירחא עכעלנעזרעּפ יד טרעהעגפיוא טָאה סע .טנָארפ ןכעל

 -ילּפיצסיד ןטלַאה לָאמַא ןגעלפ עכלעוו ןטכילפ עזעיגילער יד ןרָאװעג זיול ןענייז סע .המואה

 ַא ןיא ןוא הביבס ַא ןיא סיוא טסקַאװ רוד רעגנוי רעד .טָארט ןדעי ןייז ייב ןדַיי םעד טרינ

 .רעגייטש ןשידִיי ןופ ןוא עיצידַארט רעשידַיי ןופ טקידיילעגסיוא זיא סָאװ םייה

 ןיא טלעטשעג ןבָאה רעטלעלטימ ןיא תוליהק עקילָאמַא יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד תעשב;

 -יזיפ יד טשינ ןעמעלבָארּפ עקיטנייה יד ןעָארדַאב ,ןדַיי יד ןופ ץנעטסיזקע עשיזיפ יד הנכס

 ןדִיי סלַא ןרעזדנוא םויק ןקיטסייג םעד רָאנ ,עש

 -יהק עשידַיי עקילָאמַא יד ףיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ יאדכ טקנוּפדנַאטש ןדעי ןופ זיא'ס ןוא;

 ןיא עיצַאריּפסניא ,גנוקיטומרעד ןּפעש ןוא ןענרעל ךס ַא רימ ןענעק ייז ןופ .ערעזדנוא תול

 .תודהיה םויק רַאפ ףמַאק ןקיטנייה רעזדנוא

 ןייטש וצ ,הליהק רעקידנעקנַאצ ַא ןופ להקה-שאר רעד ןייז וצ טנייה רעווש זיא יאדווא ,

 ַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאד .ןָאט טשינרָאג ןעק רע רעכלעוו רַאפ ,הדע רעזיול ַא ןופ שארב

 -ַארּפ יד טימ טשינ ךיילגרַאּפ ןייק רָאג רעבָא זיא סָאד .ןייּפ עשילַארָאמ טימ ןוא לוע ןרעויש

 להקה ישאר עקילָאמַא יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענייז סע עכלעוו רַאפ תונכס ןוא ןעמעלב
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 -ָאמַא רעד ןופ םיבושי ערעדנַא עלַא ןיא ןוא ךיירקנַארּפ ,דנַאלשטייד ,עילַאטיא ,עינַאּפש ןיא

 .עּפָאריײא רעקיל

 ךרוד טריזירָארעט ןוא טרישזַאטנַאש דימת ייז ןבָאה ןטשריפ ײלרעלַא ןוא ןגינעק יד;

 םילובליב עלעוטיר ןופ לַאפ ןיא .סעיצובירטנָאק ןוא ןלָאצּפָא-ַארטסקע ןוא ןעגנורעדָאפ-טלעג

 לָאמטפָא .ןקינייּפ שירָאטיזיװקניא ,תוסיפת יד ןיא ןרעדײלשנײרַא עטשרע יד ייז ןעמ טגעלפ

 -ייז ייז ןוא תוליהק יד ןופ םיאטח עטשרמולכ יד רַאפ סנבעל ערעייז טימ טלָאצַאב ייז ןבָאה

 ,סנפיוהרעטייש יד ףיוא םשה-שודיק-לע ןעמוקעגמוא ןענ

 רַאפ הרצ עסיורג ַא ןעוועג זיא ,ןעמָארגָאּפ ןוא םילובליב רַאפ קערש עקידרדסכ יד ץוחַא;

 ןלָאצ טזומעג רעדנוזַאב ןבָאה ןדַיי .ןרעייטש עכיוה גינעק םעד ןלָאצ ןפרַאד סָאד תוליהק יד

 ןלָאצסױא טנעקעג טשינרָאג ךיז ןבָאה ייז .גינעק םייב ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ץוש םעד רַאּפ

 ,דסח ןקיזָאד םעד רַאפ

 1285 רָאי ןיא זַא ,ריֹוװעג ןעמ טרעוװ ,עינַאּפש ,עינָאגַארַא ןופ ןטקַא עכעלגינעק יד ןופ;

 טנעצָארּפ ןבלַאה ַא טימ 12 ןופ רעייטש ַא ןטוװ םעד ָארדעּפ גינעק םעד טלָאצעג ןדִיי ןבָאה

 ,ןטסנידרַאפ יילרעלכ ןופ ןוא רעטיג ןופ ,לַאטיּפַאק ןופ תוסנכה יד ןופ

 ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענייז ייז זַא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ ױזַא תוליהק יד ןענייז ןלָאצּפָא יד ןופ

 ןיא טָאה ,א"בשר ,בר רענָאלעצרַאב רעד .ןטנעצָארּפ עסיורג ףיוא ןטסירק ייב טלעג ןעייל וצ

 ףיוא גונעג טשינ רעדלעפ עטסעב יד ןופ שינעטערעג יד זיא טפָא זַא ןבירשעג טייצ רענעי

 .גינעק םעד ןרעייטש יד ןלָאצַאכ ּוצ

 עלַאדָאעּפ יד ןופ רעדָא םירסיק יד ןופ ןפיוה יד ייב דצ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןדִיי עכייר

 זיא םעד תמחמ ןוא ,ןרעייטש ןלָאצ ןופ ןעיײרפַאב ייז לָאז ןעמ זַא ןלעוּפסױא ןגעלפ ,ןטשריפ

 ערעווש ַא ןעוועג זיא סָאד .עסַאמ רעמערָא רעד ףיוא ןלַאפעג ןרעייטש יד ןופ טייקירעווש יד

 יד טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה םינבר יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד .תוליהק יד רַאּפ םעלבָארּפ

 ,ןגַארפ עברַאה

 ןבַאה סָאװ ןטקַא עכעלגינעק טנזיוט ייווצ ןבילברַאפ ןענייז וויכרַא רענָאלעצרַאב םעד ןיא;

 ןרידנָאּפסערָאק ןייא ןיא טלַאה גינעק רעד .רָאנ רָאי 15 ןופ טינשּפָא םעד ןיא ,ןדַיי וצ תוכייש ַא

 ןענַאגרָא עקיטרָא טימ רעדָא טעטש רעקילדנעצ ןופ תוליהק עשידִיי יד טימ רעדָא ןדִיי ןגעוו

 יד ןוא גינעק םעד ןשיװצ תונובשח ןעמענרַאפ ןטקַא יד ןיא טרָא ןטסערג םעד .ןדִיי חוכמ

 ןופ זובשח לע ןסנַאװַא ןופ ןעגנורעדָאפ ,ןטפעשעג-טלעג ערעדנַא רעדָא ןרעייטש ןגעוו תוליהק

 ןלָאצּפָא עכעלטנייוועגרעסיוא ןגעוו ןעגנודלעמ רעדָא ,ןלָאצּפָא עקידנעמוק

 ןופ םיכלמ יד רַאפ יק עקידעקלעמ ןעוועג ןענייז ץוש רעייז רעטנוא תוליהק עשידִיי יד,

 תוסנכה יד ףיוא רקיע רעד טעשזדוב-הכולמ רעייז טיובעג ןבָאה ייז .עיליטסַאק ןוא עינָאגַארַא

 ןדַיי יד ןופ

 עטסקינייװעניא יד ןיא ןיירַא טפָא ךיז טשימ גינעק רעד סָאװ ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ ןוא,

 ייווצ ןשיווצ םיכוסכיס ןיא ררוב ַא ןופ עלָאר יד ךיז ףיוא טמענ רע .תוליהק יד ןופ םינינע

 -יצייג-טלעג רעייז ןיא .ןןשטנעמ עטַאוירּפ ןוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק ַא ןשיוװצ רעדָא תוליהק

 ייז זַא ,טייוו ױזַא ןגינעק יד ןעייג ,תוליהק יד ןופ טלעג רעמ סָאװ ןסערּפוצסױא ידכב טייק

 .םיניד עשידַיי רַאפ ןייא טפָא ךיז ןלעטש

 ןרָאװעג זיא ,םינינע-הליהק עכעלרעניא יד ןיא גינעק ןופ ךיז ןשימנײרַא עקידרדסכ טָאד;

 ןגרָאז עסיורג להקה יסנרּפ יד טפַאשרַאפ טָאה ןוא הרצ עתמא ןַא

 יו רֶעבָא .ןטייקירעװש עלעיצנַאניפ ,ןגרָאז עשימָאנָאקע תוליהק ערעזדנוא ןבָאה יאדוװַא;

 טייקכעלגנירדוצ ןוא ןעגנורעדָאפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןגרָאז יד ןענייז סע קיטשינ ןוא ןיילק

 לסיב ןטצעל םוצ זיב ,סעקוװַאַיּפ יד יו תוליהק יד ןופ ןגיוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןגינעק יד ןופ

 ,תויח

 טייצ ןופ ןירַא ייז טקיש תוליהקה-דעוו רעד סָאװ טסירדרַאפ ערעזדנוא תוליהק יד יבַא;

 םינקסע יד ,תמא .ןעגנולָאצ עקילעטשרעטניה יד ןגעוו ייז טנָאמרעד ןוא לווירב ַא טייצ וצ
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 ןלָאצ ןפרַאד ייז סָאװ סָאד טשינ ןלָאצ ייז ןוא ךעלווירב עכלעזַא ןופ ןזעוו ןייק טשינ ךיז ןכַאמ

 ןעגנורעדָאפ ענעי טימ סיוא טקוק סָאד קידלושמוא יו ,ךיילב יו רעבָא ,תוליהקה-דעוו םעד

 .תוליהק יד ףיוא ןגײלפױרַא ןגעלפ ןגינעק יד סָאװ סעיצובירטנָאק יד ןוא

 טלעפעג טשינ לָאמנייק ה"ב טָאה סָאד ןוא ,תוליהק יד ןיא תקולחמ ַא ןעוועג זיא סע ןעוו;
 רעקיטרָא רעד ייב גנוציטשרעטנוא ןַא טכוזעג טָאה דצ רערעכַאװש רעד זַא ןפערט טועלפ --

 תוליהק יד ןפַאשרַאפ טָאה סָאװ ,הריסמ ןופ טקַא ןַא ןעװעג זיא סָאד .טכַאמ רעכעלטסירק

 .תורצ עסיורג

 ןייז ןקיטעטשַאב טלָאװעג טָאה ףָאשיביצרַא רענלעק רעד זַא ןפָארטעג טָאה לָאמנייא;

 וצ טעדנעװעג ךיז טָאה טומ טימ דַיי ַא ,אפוג ןזח רעד רָאנ .ליש ַא ןיא ןזח ַא רַאפ טַאדידנַאק

 ,(1960) .רדיבא ףסוי רָאדסַאבמַא דובכל טעקנַאב םינפ"תלבק רעד

 .ףיוא שינעבילרעד ןייק ןעמעננָא טשינ ריד ןופ לעװ ךיא :טגָאזעג םיא ןוא ףָאשיביצרַא םעד

 .ארובה-תדובע רעד

 .םינבר ערעייז ןרינָאּפמיא טלָאװעג ןוא טמיטשַאב ןבָאה ןעגנוריגער יד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג;

 עטמיטשַאב-ןביוא ןופ יד ןוא ,ןילּפיצסיד עלַאנָאיצַאנ רעייז ןזיװַאב תוליהק יד ןבָאה רעבָא ָאד

 ןוא טגלָאפעג טשינ ייז טָאה רענייק .טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ ןצנַאגניא ןענייז םינבר

 רַאפ זיא ,רעבָא רַאפרעד .ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ תושרד ערעייז וצ ןעמוקעג טשינ זיא רענייק

 .ןבילקעגסיוא ךיז ןבָאה ןיילַא יז סָאװ סרעריפ עקיטסייג יד ןופ טרָאװ סעדעי קיליײה ןעוועג ייז

 יד ןופ תונעט עקידרדסכ יד תוליהק יד רַאפ ןעוועג לָאמַא ןענייז רַאפעג ַא ןוא הרצ ַא;

 תוליהק יד ןפורסיורַא ןוא ןריצָאװָארּפ ןגעלפ ייז .תודהי ןופ הרות רעד ןגעק ןּפָאשיב ןוא םיחלג

 .םיחוכיוו עכעלטנפע ףיוא
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 -סױרַא ןענייז ייז .םידמושמ יד ןעוועג ןענייז תוליהק יד רַאפ לטיּפַאק רעווש רעדנוזַאב ַא;

 ןכעלטסירק םעד ןדנעש תוליפת ערעייז ןיא טשרמולכ ןלָאז ןדִיי זַא תוריסמ טימ ןעמוקעג

 -ילעטניא ,טקַאט ךס ַא טרעדָאפעג טָאה םילובליב עכלעזַא ןגעק ךיז ןקידייטרַאפ סָאד .ןביולג

 .ןסיוו ןשידִיי ךס ַא ןוא ץנעג-

 .םילובליב עכלעזַא רַאפ סנבעל ערעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה הליהקה ישאר יד ןופ ךס ַא;

 ,ןזיוהלימ ןַאמּפיל בוט-םוי יבר בר רעגארּפ רעד סָאװ הוכיוו רעד טנַאקַאב טוג זדנוא זיא'ס

 ןעמוקעגסױרַא זיא רע ןכלעוו ןופ ןוא ,1299 רָאי ןיא סורטעּפ-חסּפ דמושמ ןטימ טַאהעג טָאה

 -רַאפ ןענייז ,לובליב םעד רעביא הליהק ןייז ןופ ןדַיי עטריטסערַא יד ןופ רעבָא יירד .םולשב-

 .ןפיוהרעטייש ןפיוא ןרָאװעג טנערב

 ,תוחּפשימ עטשימעג ןופ םעלבָארּפ עטסנרע יד ךיז רַאפ ןבָאה טנייה תוליהק ערעזדנוא,

 -עג ןענייז ייז ןוא רענעמ עשידִיי טימ טַארייהרַאפ ןענייז סָאװ ןעיורפ עכעלטסירק ןעוו ןלַאפ:

 םעלבָארּפ יד זיא סָאד .ןייּפמַאק ןטקינייארַאפ ןרַאפ ןענָאמ ייז ןוא "ָאציװ, ןופ סנרעוט ןרָאװ

 סמענייק ןפיוא ךיז ןעניפעג רעייז ,עיצַאוטיס רעייז זַא ןטרַאװ סָאװ תוחּפשימ עטשימעג ןופ

 םידמושמ ןופ רעבָא תורצ עכלעזַא .ןרעוו טרילוגער וויטיניפעד לָאז ,יוג ןוא דַיי ןשיװצ ,דנַאל

 טשינ טנייה רימ ןסייוו ןעקנַאד וצ טָאג -- תוליהק עצנַאג ףיוא ןקילגמוא טכַארבעג ןבָאה סָאוז

 .ןופרעד:

 ,עיצוטיטסניא עטריצילּפמָאק ַא רעייז טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה הליהק עקילָאמַא יד,

 הליהק יד .ןדִיי םענופ ןבעל עצנַאג סָאד טרילוגער טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשהכולמ ַא שממ:

 ןופ -- םיגהנמ ןוא תונקת ,םיניד ,ןטכילפ עזעיגילער ךרוד ןבעל סנדִיי םעד טרילוגער טָאה

 :טקנוּפ ןקיצנייא ןייא וצ טליצעג ןבָאה תונקת עלַא ,ןטפירשרָאפ עלַא ןוא .רבק םוצ זיב לגיוז

 .תוריזג ןוא תונכס ,האנש ןופ םי ַא ןיא םויק םעד ןטלַאהפיוא ןענעק ,ןבעל ןענעק וצ

 עקילַאמַא ענעי ןופ ָאכע ןַא יו טשינ רעמ שיטקַאפ ןענייז תוליהק עקיטנייה ערעזדנוא

 ןגָארט טָאטשנָא ,תוליהק ערעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ יד זַא קורדנייא םעד טכַאמ סע .תוליהקי

 ,טרָאד זַא ןפָאה ןוא ייז ןטרַאװ --- ןבעל ןשידַיי םעד רַאפ ןטכילפ ןוא לוע ןרעווש םעד ךיז ףיוא

 ןיא טנייה ןבעל רימ .ןעמעלבָארּפ ערעייז ןזייל ןעמ טעװ סערייא-סָאנעוב רעטייוו רעד ןיא

 -עגנָא יד וליפַא ןוא ןטכילפ עזעיגילער עלַא ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ טָאה ןעמ ,ןטייצ עיירפ

 ןדִַיי םעד רַאפ ךַאז עיירפ ַא זיא הליהק רעד וצ טייקירעה

 יד טימ לעלַארַאּפ ַא ןגיוצעג ןוא רעכעלריפסיוא ןוויכ ַא טימ טלעטשענּפָא ךיז בָאה'כ;

 וצ ךעלגעמ זיא ןייז טשינ ןלָאז ןעמעלבָארּפ יד רעווש יו זַא ןזייװַאב וצ ידכ תוליהק עקילָאמַא

 -נוא ןופ טסייג םעניא טניימ סָאװ ,הליהק רעד ןופ םַאר רעד ןיא ןעגנוזייל ייז רַאפ ןעניפעג

 .ןסערעטניא-ללכ ערעזדנוא ןוא רוביצ רעד

 -ַארַאּפ ןוא ,להק םערָא ןייק ָאטשינ :טגָאז סָאװ טרָאװ-סקלָאפ שידַיי-טלַא ןַא ָאד זיא'ס;

 -געמ עלַא טָאה הליהק יד .להק רַאפ סעכעלגעממוא ןייק ָאטשינ :ןגָאז ןעמ ןעמ קידנריזַארפ!

 טשינ זדנוא ךיז ןלָאז ייז רעוש יװ ,ןעמעלבָארּפ עריא רַאפ גנוזייל ַא ןעניפעג וצ ןטייקכעל

 .ןזייווסיוא

 -ַאב םעד ןופ ןיז ןלופ םעד ןיא הליהק ַא ןייז ףרַאד הליהק יד :גנידַאב ןייא טימ רעבָא;

 תוחילש רעכיוה רעד ןגעוװ ןייזטסּוװַאב ןקיטיינ םעד ןבָאה ןפרַאד עריא םינקסע יד ןוא .ףירג

 .ןריפכרוד ןפרַאד ייז סָאוז

 ןבעל ןשידִיי ןצנַאג םעד רַאפ סעיצקנופ עטיירב יד טימ הליהק עטריזינַאגרָא-טוג ַאק

 ןיוש סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיילַא הליהק יד .ןעגנוזייל עכעלגעמ יד ךיז ןיא אליממ ןיוש טגָארט

 ,גנוזייל יד

 עטסנרע תוליהקה דעװ םעד דצמ ןרָאװעג טכַאמעג ןרָאי עטצעל יד ןענייז רַאפרעד ןוא;

 רעלַאיצָאס-שילַארָאמ ריא ןקרַאטש ןוא הליהק רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ןבייה וצ ןעגנוַימַאב:

 .עיציזָאּפ?

 תוליהק 120 יד ןופ :ַאזַא עגַאל יד זיא ,ץניװָארּפ רעד ןיא ערעזדנוא תוליהק יד ךייש סָאװ.
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 ךשיווצ ןינמ ַא רשפא ןַארַאפ זיא ,תוליהקה דעװ ןיא ןסָאלשעגניײא גָאט וצ טנייה ןענייז סָאװ

 ,הליהק -- ןעמָאנ-סוחי ןשידַיי-טלַא םעד ןגָארט וצ יואר ןענייז ןוא ןענידרַאפ עכלעוו ,ייז

 .ןענייארַאפ עלַא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה רעבירעד;

 ךייז טרעװ ןלָאז ייז זַא ,תוליהק עתמא ןיא עקַאט -- סאשידק-הרבח ,סרעטנעצ ,סעיצַאיצָאסַא

 .םישעמ וצ בייחמ זיא סָאװ ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןגָארט וצ

 -ּוצְקעװַא זיא ןרָאטקעּפסניא עדנזייר ערעזדנוא ןופ ןבַאגפיוא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא,

 ןפַאש ןוא תוחוכ יד ןקינייארַאפ וצ ןגערנָא ,בושי ןדעי ןופ םויה-רדס ןפיוא עגַארּפ יד ןלעטש

 ןדעי ןופ קורדסיוא רעשירעפעש רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןייז ךעלקריוו לָאז יז זַא ,הליהק יד

 .ןייז טשינ לָאז רֶע ןיילק רעדָא סיורג יו .בושי

 לָאז סָאװ ,תוליהקה-דעוו םייב עיסימָאק עשידירוי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג וליפַא זיא'ס;

 יד ןיא םינקסע יד ןריטנעיֹרָא שידירוי ןוא עיצַאמרָאפסנַארט רעד ףליה וצ טסניד וצ ןייטש

 .הליהק רעד ןופ סעיצקנופ ןוא סעבַאגפיוא יד ןריניפעד םייב רקיע רעד ןוא ,םינינע עלַא

 טלעטשעג זיא הליהק רעד ןופ עגַארפ יד זַא ,טכיירגרעד רימ ןבָאה טעטש עקינייא ןיא;,

 -רַאפ ןענייז סע .סערעטניא סיורג טימ ןרָאװעג טריטַאבעד זיא ןוא םויה-רדס ןפיוא ןרָאװעג

 -יטסניא עלַאקָאל עטריסערעטניארַאפ יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעג

 םוצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא סע עכלעוו ןיא ,ןלָאקָאטָארּפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סע .סעיצוט

 .ןרעוו ןפַאשעג לָאז הליהק יד זַא טייקימיטשנייא סנעמעלַא קורדסייא

 טזָאלרעד טשינ ןבָאה סָאװ ןעגנולכיורטש ,ןטייקירעוװש ןעמּוװשעגפיוא ןענייז ךָאד ןוא;

 ןטַאירטַאּפ יד ןענייז עקידלוש-טּפיױה יד .הליהק רעד ןופ גנופַאש יד ןרעוו טריזילַאער לָאז סע

 סָאד ןטערטּפָא ןוא ץנעטסיזקע רעייז ןזיילפיוא טפרַאדעג ןטלָאװ עכלעוו ,סעיצוטיטסניא יד ןופ

 -לפייווצמוא טימ ,סעיצוטיטסניא יד ןופ סרעיוב יד ,ןטָאירטַאּפ יד ,ייז .הליהק רעד רַאפ טרָא

 -יזָאּפ ערעייז ןופ ןרינגיזער טשינ ןליװ ,ןבעל ןשידִיי ןלַאקָאל םעד רַאפ ןטסנידרַאפ עטפַאה

 .םיבושי יד רַאפ הכרב ַא ןייז טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,גנַאגרעביא םעד רַאפ ךיז ןקערש ייז .סעיצ

 .לַאפכרוד ַא רַאפ וויטַאיציניא עקיזָאד יד טשינ ןטכַארטַאב רימ זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד;

 -געטשרַאפמוא ענַאטנעמָאמ ףיוא ןָא טפערט יז ןעוו וליפַא ,גנוזָאל ענעפרָאװעג יד !סחו הלילח

 וצ ןזייװַאב טעװ ןוא ןעלצרָאװ ןגָאלש טייצ רעד טימ ךָאד טעװ ,ןעגנולכיורטש ןוא ןשינעד

 ַא זיא עיצַאוטקַא רעזדנוא קנַאד ַא .םינקסע ערעזדנוא ןופ ןײזטסּוװַאב םוצ געוו ַא ךיז ןענעפע

 -רָא עקיסַאּפ ַא יו ,הליהק רעד ןופ ץנַאטרָאּפמיא רעד ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג רעפייר ךס

 ,םיבושי-ץניוװָארּפ יד ןיא ןבעל עשידַיי סָאד ןטלַאהוצפיוא םערָאפ עלענָאיצַאזינַאג

 -ַאב ןכױה םעד ןגעוו טלייצרעד ,תוליהק יד ןופ רעטקַארַאכ רעקיליוויירפ רעד ,בגאפ

 עיצוטיטסניא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןייז ליוו עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןייזטסּווװ

 .ןבעל-ללכ ןשידִיי ןטריזינַאגרָא םעד ןופ םתוח ןטלַא םעד ךיז ףיוא טגָארט טָאװ

 ָאי סע ןענייז סָאװ יד -- ץניװָארּפ רעד ןיא תוליהק יד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ;

 -דמערפ ,טײקיסעלכַאנ ןופ רבדמ ןקימורַא ןַא ןיא טעטיוויטקַא רעייז ןריפוצנָא סיוא טמוק --

 ַא ןופ טייו ,חוכ רעקידנעָארד ַא זיא עיצַאלימיסַא יד ּוװ הביבס ַא ןיא ;עיטַאּפַא ןוא טייק

 ףלעוטקעלעטניא ןוא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןופ טקידיײלעגסױא ,רעטנעצ ןשידִיי ןסיורג

 .תוחוכ

 -ַאב ןייז ןלָאז תוליהק ענעי ןופ םינקסע יד זַא ,קיטיינ זיא ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא;

 ןוא ןײזטסּוװַאב ןפיט ַא טימ ןוא רעיודסיוא ,תונשקע טימ ,ןליוו ןטעװעטרַאהרַאפ טימ טנּפָאוװ

 .טעברַא רעייז ןופ טייקידנעווטיונ ןוא רעקיטכיוו רעד ןגעוו ןביולג

 ,ןבעל רעזדנוא רַאפ לוע ןרעוש םעד ךעלגעטיגָאט ןגָארט וצ גנירג טשינ זיא יאדווַא;

 ערענעלק יד ןיא לוע רעד זיא ךָאנ רערעווש לָאמ ןביז רעבָא ,רעטנעצ ןשידִיי ןסיורג ַא ןיא
 רעד ןופ ןסעגרַאפ ןוא ןזָאלרַאפ ,ןסירעגּפָא ,ץניװָארּפ רעטייו רעד רעביא טרָאד -- םיבושי

 ,טלעוו רעשידִיי
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 יד רערעװש ץלַא ,ןטיױנ עקיטסייג יד ןענייז רעסערג ?לַא -- ,בושי רעד רענעלק סָאװ;

 .עלעקניוו ןדעי ןופ סױרַא טקוק סָאװ טנלע רעד רעקידנרעצרַאפ ןוא עיטַאּפָא

 רעשידִיי ןופ רעטנעצ םעניא הליהק יד ןלעטשוצקעװַא עבַאגפיוא רעזדנוא ךייש סָאװ;

 ןכיירגרעד וצ רעוװש זיא סָאד ביוא ,טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןייז ףרַאד ,ןבעל ןוא טעטיוַייטקַא

 הליהק יד געמ .קידהגרדהב ,לענָאיצקנופ -- ןעמוקוצ םעד וצ ןעמ ףרַאד ,לענָאיצַאזינַאגרָא

 יד ןוא לוע םעד רָאנ טגָארט יז ביוא --- ןָאינוא יצ ,ָארטנעס ,אשידק הרבח ןסייה רעטייוו

 עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ,הליהק עשיטקַאפ יד יז זיא ,ןבעל ןלַאקָאל ןשידִיי םעד רַאפ ןטכילּפ

 רעד ךָאד זיא ןעמָאנ םעד ןופ רעקיטכיוו ליפ .ןעמוק טייצ רעד טימ ןלעװ ןעגנורעסעבסיוא

 .הליהק רעד ןופ טלַאהניא

 יז סעיצוטיטסניא-הליהקדומכ עניילק יד ןרירעגוס ןיא רדסכ רימ ןטלַאה רַאפרעד ןוא;

 םעד רַאפ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ קידהגרדהב ןוא סעיצקנופ ערעייז ןרעטיירבסיוא ןלָאז

 טכיזפיוא יד ןעמענוצרעביא םינקסע יד רימ ןרילומיטס םעלַא רַאפ .ןבעל ןשידִיי ןלַאקָאל

 עשידִיי יד -- רוד ןגנוי ןופ ךוניח רעד זיא סָאװ ,טעטיוויטקַא רעקיטכיװ:טּפיױה רעד רעביא

 ,לוש

 עשידַיי יד ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ דצ םעד ןשיווצ םיבושי ןיא תקולחמ ןופ ןלַאפ ןעוועג,

 ךיז ןלעטש וצ ןטימעגסיוא ןבָאה רימ ,םגה .הליהק רעד םורַא םינקסע יד ןופ דצ ןטימ לוש

 רעד ןופ גנורעדָאפ יד טקיטכערַאב רעבָא רימ ןבָאה ,םידדצ יד ןופ םענייא ןופ טייז רעד ףיוא

 .ךוניח ןשידַיי םעד תוסּפורטוּפא ריא רעטנוא ןעמענ וצ הליהק

 ,םיבושי-ץניװָארּפ עטסרעמ ערעזדנוא ןיא טפערט ןעמ סָאװ גנוניישרעד יד זיא סָאד ןוא"

 רעדָא אשידק-הרבח עקידנריטסיזקע יד .תוחּפשמ עשידִיי קילדנעצ עכעלטע רָאנ ןלייצ עכלעוו

 יז ,ןייז ףרַאד הליהק ַא סָאװ ןפירגַאב ערעזדנוא טיול הליהק ןייק טשינ עקַאט זיא ,ָארטנעס

 םעד רַאפ ןגרָאז יד ךיז ףיוא טגָארט יז ביוא .עריא סעיצקנופ יד טול ָאי רעבָא סָאד זיא

 םעד ןגָארט וצ יז טנידרַאפ -- סָאמ רערענעלק רעדָא רעסערג ַא ןיא ,ןבעל ןשידַיי ןלַאקָאל

 ,הליהק ןעמָאנ ןקידסוחי-טלַא

 הליהקדומכ ןפור יז ןעמ לָאז -- טגָארט יז ןעמָאנ ןרעדנַא רעסָאװ רעדָא אשידק הרבח יד;

 רעד זיא יז .טײקשידַיי ןקידנקנַאצ לסיב םעד ןופ םייה יד ןוא סערדַא רעד רעבָא יז זיא --

 ,רָאיטקַא ןשידִַיי םעד רַאפ ןוא רענדער םענערָאפעגוצ םעד רַאפ ,"תיבגמ, רעד רַאפ טערדַא

 .תומוקמ עקיטָאלב ,ענעפרָאװרַאפ ,עטייו ענעי ןיא ןיהַא לָאמַא טעשזדנָאלבדַאפ סָאװ

 ןוא סורדרַאפ ַא -- תוליהק ענעקַאברעד טשינ עקיזָאד יד ייב ןַארַאפ זיא רַאפרעד ןוא;

 עדייב .ַאיַאד רעד ןופ לַאיליפ רעד ןוא הליהק רעלַאקָאל רעד ןשיוװצ םזינָאגַאטנַא רעדנשרעה

 .בושי ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ ייז ןרידנעטערּפ

 זַא ,גנורעדָאפ רעיז טימ טכערעג טשינ הליהק רעד ןופ םינקסע יד ןענייז רעבָא יצ;

 ךיוא זיא רעד -- רָאי קיכעלייק ץנַאג ַא ןבעל ןשידִיי םעד רַאפ ןטכילפ יד טגָארט סָאװ רעד

 ?בושי ןלַאקָאל םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ טקיטכערַאב

 עשידִיי עטלייצעג ןבעל סע ּוװ ,ןטקנוּפ עניילק רָאג יד ןענייז עגַאל רעטסגרע רעד ןיא;

 -יזיר רעד רעביא ענעפרָאװעצ ,רעקילדנעצ יד ןיא ןַארַאפ ןענייז ןטקנוּפ עכלעזַא .תוחּפשימ

 ,קילבוּפער רעד ןופ טיירב ןוא גנעל רעק

 ןענעק סָאװ .עטסטנלע עמַאס יד ןדַיי-ץניװָארּפ עטנלע יד ןשיװצ ןענייז ןדִיי עקיזָאד יד;

 -רַאפ סע עכלעוו וצ -- טבש רענעסעגרַאפ תמא רעד -- ןדִיי ענעסעגרַאפ ענעי רַאפ ןָאט רימ

 ?בושי רעזדנוא ןופ םיטש יד ןיהַא ןטלעז טעשזדנָאלב

 .טדמערפרַאפ רעדניק ערעייז ןוא טבערגרַאפ טרָאד ןרעו ייז

 רעשידִיי רעד ןָא ךָאנ טלַאה ץניװָארּפ רעד ןופ םיבושי עניילק ערעדנַא יד ןיא ביוא;,

 עטנלע יד ןיא קנופ רעד זיא ,ןזָאלבוצפיוא ,ןבעלוצפיוא ךָאנ ךעלגעמ זיא סָאװ ,רעייפ ןייז קנופ

 ןױש זיא רע ביוא ,סיוא ךיז טשעל רע ןוא שַא ןופ טכיש רעקיד ַא טימ טקעדרַאפ םיבושי

 .ןצנַאגניא ןשָאלרַאפ טשינ
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 טלָאװ סע ?ערעזדנוא ןרַאדנערַא ענעסעגרַאפ עקיזָאד יד רַאפ ןָאט ךָאד רימ ןענָאק סָאװ;

 ךיז רעדָא ןסעגרַאפ וצ ייז ןצנַאגניא טקנוּפדנַאטש ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי םעד ןופ דניז ַא ןעוועג

 .ייז ןופ ןייז שאיימ

 -ניק ערעייז ןעװעטַארוצּפָא ףיוא עיצקַא ןַא ןעמענרעטנוא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ לכ-םדוק,

 ןעעז תוחּפה-לכל ןעמ ףרַאד ,ןביילב טרָאד ןיוש ןזומ תוחּפשימ יד בוא .עכעלטנגוי זוא רעד

 .תושפנ תלצה עתמא ןַא זיא סָאד .רעדניק ערעייז ןעװעטַאר וצ

 רַאבקנַאד ַא תוחּפשימ עשידִיי עטײרּפשעצ יד ןיא ןבָאה ערעזדנוא ןטעטימָאקדןָאיַאר יד,

 ןטלַאהֹנָא סָאד .ךיז וצ ייז טעברַאפ רעדָא ,ייז וצ סױרַא לָאמַא טרָאפ .טעטיױויטקַא רַאפ דלעפ

 -עגסיוא רעייא .שינעעשעג ַא ייז רַאפ ןייז טעװ ןדִיי ענעפרָאװרַאפ יד טימ טקַאטנָאק ַא זיולב

 .טנלע רעייז ןיא לומיטס ַא ןייז טעוװ טנַאה עכעלרעדירב עטקערטש

 -ּפשימ עשידִיי ענלצנייא יד ןרילומיטס וצ ןעוועג קיטיינ טלָאװ סע זַא ,סיוא טזייוו רימ,

 -עסערג ַא טימ םיבושי ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא רעטרעדןיֹוװ עמַאזנייא יד ןרַיוקַאװע ןלָאז ייז תוח

 טיײקמַאזנייא רעייז ןופ ןרָאװעג טזיילעגסיוא ייז ןטלָאװ טימרעד .גנורעקלעפַאב רעשידַיי רער

 .רעדניק ערעייז טעװעטַארעגּפָא ךיוא ןטלָאוװ ןוא

 -רַאפ זיא סָאד .ןריפוצכרוד גנירג רָאג טשינ זיא עיצַאוקַאװע ַאזַא זַא ,ךיז טײטשרַאּפ;,

 סע זַא ,רעבָא רימ ןסייוו .תוסנרּפ עטלצרָאװעגנייא טימ ,ןסערעטניא עשימָאנָאקע טימ ןדנוב

 גנורעקלעפַאב רעשידַיי רעד דצמ םָארטשיגנורעדנַאװ ַא ןָא טלַאה סע .סודָאסקע ַאזַא ןָא טייג

 ןשיװצ ןבעל וצ ידכב ,םיבושי ערעסערג ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ץנעדנעט יד סױרַא טזייוו סָאװ

 .ןדִיי

 -ָארּפ-עיצַאוקַאװע םעד ןלייאוצ ןוא ןרילומיטס וצ ןעוועג רָאנ טלָאװ עבַאגפיוא רעזדנוא,

 .םיבושי עניילק יד ןופ סעצ

 ןופ רעבָא סעצָארּפ רעד .גנירג טשינ סע זיא רעכיז -- ?עבַאגפיוא ערעווש ַא זיא'ס,

 ךיז זעמ טלעטש ךָאד ןוא ,רעטריצילּפמָאק ןוא רערעוװש לָאמ טנזיוט ךָאנ זיא תויולג ץוביק

 .עבַאגפיוא עקידתונכס ַאזַא ןריפוצכרוד ּפָא טשינ

 טליוו ,םַאטש רעזדנוא ןופ ןגייווצ עטרַאדרַאפ ןביילב סָאװ ןדִיי ענעי טימ תוכייש ןיא;

 רעד ןופ בר ,יולה רזעילא 'ר בר רעד סָאװ האווצ רעד ןופ רָאנ לעטש ןייא ןריטיצ ָאד ךיז

 ליפ ןשיװצ .רעדניק ענייז ֹוצ טזָאלעגרעביא טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ץניימ ןיא הליהק

 :רעטרעוו יד-טָא האווצ ןייז ןיא ךיוא רע טביירש ,סעיצַאדנעמָאקער ןוא תוצע ערעדנַא

 זיא סע ּוװ ,טָאטש ַא ןיא ןעניֹוװ וצ ןסיילפ ךיז רעטכעט עניימ ןוא ןיז עניימ ןלָאז...2;,

 יז ןלָאז .םיגהנמ עשידִיי ןעמענרעביא ןלָאז רעדניק ערעייז ידכב ,הליהק עשידִיי ַא ןַארַאפ

 יד רעביא ןײגמורַא ןזומ םעד בילוצ ןלָאז ייז ןעוו וליפַא ,הרות ןענרעל רעדניק ערעייז טימ

 ,פתובדנ ךָאנ רעזייה

 ,רעדניק ערעייז רַאפ גרָאז יד ןטלַאהעג ןדַיי עקילָאמַא ערעזדנוא ןבָאה ךיוה ױזַא טָאק

 יד רַעביא ןייג וצ יאדכ םעד בילוצ זיא סע זַא ,תורוד עקידנעמוק יד ןופ טייקשידִיי רעד רַאפ

 .תובדנ ןביילק ןוא רעזייה

 יד ,ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד טלעטשעג לָאמַא ןדִיי ןבָאה ךיוה קידלַאװעג ױזַא טָא;

 ,םינינע עניילק עכעלנעזרעּפ ענעגייא יד רעביא המואה-םויק רַאפ ןגרָאז

 רימ לפיוו .תורוד עשידִיי עטייו ענעי ןופ זדנוא וצ סױרַא טלַארטש טכיל קיביײא ןַא;

 יןענרעל וצ ייז ןופ ןבָאה

 טי 2
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 יקסּפוגַאי .מ

 תוצוּפת יד ןיא

 סע ןעוו טייצ רעד ןיא ןטלַאהעגּפָא טרעוו סָאװ תוליהקה-דעוו םענופ סערגנָאק רעד-טָאג

 -נעגרַא ןיא בושי ןשידִיי םענופ טרעדנוהרָאי רעטשרע רעד טרעייפעג ןוא טנָאמרעד טרעוו

 עדניימעג רעזדנוא ןופ טקנוּפ עיצַאזילַאטסירק רעוויטיניפעד רעד ןייז וצ סיוא טזייוו ,עניט

 ןטימ רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא טכַאמעג ןרעװו סָאװ ןעגנוגנערטשנָא יד .דנַאל םעד-טָא ןיא

 ןופ סנכייצ יו ןרעו טרעלקרעד ןפרַאד ,ןעמרָאפ עטסַאּפעגוצ טיול ןריזינַאגרָא וצ יז קעווצ

 טשינ ,ןכיירגרעד וצ סָאד-טָא ידכב .עימָאנָאיזיּפ ריא וויטיניפעד ןעמערופוצסיוא היטנ רעד

 ןיא ןעמענ וצ קיטיינ זיא ,סעיצַאקיפיטקער עקידנטלַאהּפָא וצ ןעמוקנָא רעטעּפש קידנפרַאד

 -כיילג ךיז ןבָאה םוטנדַיי ןלענָאיצידַארט םענופ ןעמָארטש עשירָאטסיה ייווצ זַא ,טכַארטַאב

 -ָאיצָאס ַא קידנעמענ ,ךייט ןשידַיי רעניטנעגרַא םענופ סולפ םעד ןיא ןסָאגעגפיונעצ קיטייצ

 ןענייז םוטנדִיי םענופ ןעמָארטש יד-טָא .גנומערופסיוא ןייז ןיא לײטנָא ןלערוטלוק ןֹוא ןשיגָאל

 ,םָארטש רעשיזנכשא רעד .םיזנכשא ןוא םידרפס קידללוכ ןפורעגנָא שירָאטסיה ןרעוו סָאװ ענעי

 -חרזימ ןוא -לַארטנעצ ןיא טעדליבעגסױא ךיז טָאה ,רָאי טנזױט רעכעה טלַא זיא סָאװ

 .םי ןצרַאװש םייב ןוא לסייוו ,ַאגלָאװ ,רעּפעינד ,ןייר ןכייט יד ייב ךעלכַאזטּפױה ,עּפָארײא

 ךיז ןבָאה סָאװ ןוא ךַארּפש עכעלגעט רעייז סלַא שטייד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןדַיי יד-טָא

 -תובחר ענעי ןיא ,ןסַאמ-גנורעקלעפַאב ערענעלק רעדָא ערעסערג ןיא ,טײרּפשעצ זייווכעלסיב

 "ןושל ףיוא רוטלוק עזעיגילער ַא ןפַאשעג ןבָאה ,טנעניטנָאק ןטלַא םענופ ןטנגעג עקיד

 טָא ןופ .ךַארּפש רעכעלטלעוו רעטנָאמרעד רעִירפ רעד ףיוא רוטלוק-סקלָאפ ַא ךיוא ןוא שדוק

 -ָאטסיה יד ןופ קורד ןבילוצ .שידִיי ףיוא רוטַארעטיל עכייר יד ןבילברַאפ ךיוא זיא ןימ םעד

 ןוא רעליוויצ רעד רַאפ קיטסניגמוא ןײמעגלַא ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עשיר

 רעד ןופ טשער םענופ טרעדנוזעגּפָא ךיז םוטנדַיי עשיזנכשא סָאד טָאה ,טייהיירפ רעזעיגילער

 יד .ןעגנופַאש עקיטסייג ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא רָאלק ךיז טָאה סע סָאװ ךַאז ַא ,גנורעקלעּפַאב

 ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאּפיצנַאמע רעד וצ זיב ןעוועג זיא םוטנדִיי ןשיזנכשא םענופ רוטלוק

 .רוטלוק עשידִיי ךעלסילשסיוא ןַא ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ אצוי-לעוּפ

 יד ןפורעגנָא ױזַא ןרעו סע .םָארטש רעשידרפס רעד טַאהעג טָאה לזמ רעדנַא ץנַאג ַא;

 -רַאפ ןיא ,לזדניא-בלַאה ןשירעביא ןפיוא ןעמוקעגנָא עטכישעג רעד טיול ןענייז עכלעוו ,ןדִָיי

 טרָאד ןענייז ןוא ,גנונעכערטייצ רעכעלטנייוועג רעד ןופ 200 רָאי םעד םורַא ,ןּפַאטע ענעדייש

 זיא סע ןוא עיציזיווקניא יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו .טרעדנוהרָאי ןט15 םוצ זיב ןבילברַאּפ

 ןיש םוטנדַיי סָאד-טָא טָאה טרעדנוהרָאי ןט9 םעד םורַא .עינַאּפש שוריג רעד ןעמוקעגרָאפ

 -סיה ַא טליּפשעג סע טָאה רָאי טרעדנוה ףניפ ןופ ךשמ ןיא .עימָאנָאיזיפ ענעגייא ןַא טַאהעג

 סולפנייא םעד בילוצ ןוא ןעגנופַאש עלעוטקעלעטניא עקיטכיווכיוה ענייז קנַאד ַא עלָאר שירָאט

 ןעמוקעגנָא .עּפָאריא ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא ,עּפורג-רוטלוק סלַא טַאהעג טָאה סע סָאװ

 -לוסומ יד טימ קיטעט ןעוועג ייז ןענייז ,ןטַאגיזיוו ןוא ןלַאדנַאװ יד רַאפ ךָאנ דרע רענעי ףיוא

 -רוטלוק סלַא ןעניד וצ קידנעטש ךיז קידנעַימַאב ,ןטסירק יד טימ לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,רענעמ

 עיצַאזיליויצ רעשימיור-שיכירג רעד ןשיוװצ ,ברעמ םעד ןוא חרזמ םעד ןשיװצ גנודניברַאֿפ

 ןקרַאטש םעד רעטנוא ,לזדניא-בלַאה ןפיוא ןעמוקעגפיוא טלָאמעד זיא סָאװ רעיינ רענעי ןוא

 ך"נת ןטימ רעטכַארבעגטימ רענעגיא רעד ,השורי רעקיטסייג רעטלּפָאד רעד ןופ סולפנייא

 עשינַאמלוזומ יד טּפַאזעגכרוד ןעוועג זיא סע רעכלעוו טימ ,רעשינעלעה רעד ןוא ,דומלת ןוא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד ןבָאה ,רעדירב עשיזנכשא ערעייז ןופ לרוג ןרעסעב ַא קידנבָאה .טילע עלעוטקעלעטניא

 עכעלצעזעג םוש ןייק ןופ ןטילעג טשינ ןבָאה ןוא טכער עכעלרעגריב ןופ ןסָאנעג םידרפס

 ךָאנרעד ןוא ןפילַאק יד ןופ ןפיוה ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ןבָאה ייז .סעיצַאנימי-קסיד

 ירָאטסיה ַא טרעכיזרַאפ סע יװ ןרָאװעג זיא ,(עינַאּפש, דרפס .ןגינעק עכעלטסירק יד ןופ ךיוא

 ןופ ןענייז ייז רעדייא ,ןדִיי יד רַאפ ךיוא ןענָארט ןביוהרעד ךיז ןבָאה סע ּוװ דרע יד, ,רעק

 טעמכ ידיטָא ןופ רעבָא ."האניש רעד ןוא טייקזייב רעד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגסיױרַא ןטרָאד

 טנעקעג טָאה סעכלעוו ,רוטלוק רעשידִיי ןופ טכיל יינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא ןדִיי יד רַאפ ןענָארט

 םעד-טָא ןופ ןטקעטיכרַא יד ןשיווצ .רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ברעמ םעניא ןטכייל

 לאומש ןוא ,לכ-םדוק ,טורפש ןבא יאדסח רעסיורג רעד ןרעו טנָאמרעד ןפרַאד םוטנדִיי םעיינ

 ,םיא ךָאנ דיגנה יולה

 -ָאק רעטעּפש םינּפה ןענייז עכלעוו ,םיללכ טול טריזינַאגרָא ךיז טָאה עדניימעג יד-טָא;

 -ּפָאמוא ןַא ןעוועג זיא עדניימעג יד .הליהק רעניטנעגרַא רעד ךרוד וויטייוטניא ןרָאװעג טריּפ

 א ןופ ןענַאטשַאב זיא יז .רעדילגטימ עריא רעביא עיצקידסירוי טימ טפַאשרעּפרעק עקיגנעה

 סקעז ךרוד ןרָאװעג טעדליבעג זיא ,דמעמ רעדָא ,לייט ןייא :ןלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא ,טַאר

 -טימ קיסיירד ןופ ןענַאטשַאב זיא -- לייט רעקידנטַארַאב -- רעטייוצ רעד ןוא רעדילגטימ

 -ידא גָאט-וצ-טנייה ייז ןסייה סערייא-סָאנעוב ןיא ."םינקז יד; ןסייהעג ןבָאה עכלעוו רעדילג

 ,זיה לעיצעּכס ַא טַאהעג טָאה עדניימעג ענעי ."טַאר רעוויטלוסנָאק, ןוא ,"טַאר רעוויטקער

 *נוא ,סעכלעזַא טנייה טגָאמרַאפ סע יװ טקנוּפ ,טַאר םענופ ץַאלּפציז רעד ןעוועג זיא סעכלעוו

 ענעדיישרַאפ יד ךיז ןבָאה ןטייהנגעלעג עסיוועג ייב .רּועטסַאּפ סַאג רעד ףיוא הליהק רעזד

 ןיא עיצקידסירוי ַא טימ ,םזינַאגרָא ןרעסערג ַא ןפַאש וצ ידכב ,טלמַאזרַאפ ןטַאר-טקירטסיד

 .תוליהקה-דעוװ רעניטנעגרַא רעזדנוא וצ סכעלנע סעּפע ;טקירטסיד ןצנַאג םעד

 ןענייז ןטכַאמלופ סנעמעוו ,ןיד-תיב רעדָא ,טַאניבַאר ַא טרינָאיצקנופ טָאה םעדרעסיוא;

 -ַאב ןיא קידנעמענ ,גָאט-וצ-טנייה סעיצוטיטסניא עכעלנע ןופ יו ערעדנַא ןעוועג ךעלריטַאנ

 ךופ עגָאגַאניס רעשידרפס רעד ןיא .ןעגנוגנידַאב עשירָאטסיה ענעדיישרַאפ ץנַאג יד טכַארט

 -ייא טריװרעסנָאק ןרעוו ,רָאי 250 ןרָאװעג טלַא קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא עכלעוו ,ןָאדנָאל

 ןוא הפוקת רענעדלָאג רענעי ןופ ךָאנ ןעמַאטש עכלעוו ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ ןענַאגרָא עקינ

 ןופ ןטלַאהעגפיױא ןרעוו סָאװ סעיצוטיטסניא עלַאטנעמַאדנופ יד וצ ךעלנע רעייז ןענייז סָאוװו

 ןבָאה ,ףליה רעלַאיצָאס רַאפ ןטפַאשרעּפרעק יד-טָא רעסיוא .עניטנעגרַא ןיא הליהק ערעזדנוא

 -עלַצ יד דיגנה לאומש ןוא טורּפש ןבא ןופ ןטייצ יד טניז סעיגעליווירּפ עלעיצעּפס ןופ ןסָאנעג

 עשידַיי רַאפ סעלוש יד טמירַאב ןעוועג ןענייז סע .ןטלַאטשנַא-גנויצרעד ערעכעה ןוא ערַאטנעמ

 -עטקַארַאכ סרעדנוזַאב זיא סָאװ סָאד רעבָא ,ַאגַאלַאמ ןוא ַאדַאנַארג ,ַאבָאדרָאק ןיא םידומיל

 עסיורג ןופ םוקפיוא ןרַאפ םיאנת עקיצניג יד ױזַא טשינ ןענייז ,םוטנדִיי ןשידרפס ןרַאפ שיטסיר

 ןרעסערג ַא וצ ןגעװ יד ןענופעג ןבָאה ןרעטנעצ יד-טָא סָאװ סָאד רָאנ ,ןרעטנעצ-רידוטש

 ױזַא יװ טסּוװעג ןבָאה עטנרעלעג ןוא סרענרעל ערעייז ןוא ןסיוו ןשידִיי ןיא םזילַאסרעויינוא

 עיפָאסָאליפ רעד ןוא גנוױשנָא-טלעוו רעשידִיי רעד ןשיװצ ןטקנוּפ-גנורירַאב יד ןעניפעג וצ

 רעשילעטָאטסירַא רעד .סעלעטָאטסירַא ןוא ןָאטַאלּפ ןופ לכ-םדוק ,סרעטסיימ עשיכירג יד ןופ

 יד ןֹוא דומלת ןוא ך"נת םענופ גנושטייטסיוא רעד רַאפ ןטנָאזירָאה עיינ טנפע םוילַאנָאיצַאר

 -יא ןרעּפכורפַאב וצ ידּכב ,ןגעמרַאפ ןקיטסייג ןשידִיי ןפיוא ךיז טריטקעיָארּפ עיזיוו עשינָאטַאלּפ

 -רַאה יד ןעניפעג סעלוש יד-טָא .םיא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תועירז עשיטסימ יד םוטנדַיי םענ

 עלעוטקעלעטניא יד .ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ יד ןוא סעידוטס עשינבר יד ןשיויצ עינָאמ

 -קעלעטניא יד .ןעגנושרָאפ עכעלטּפַאשנסיװ יד ןציטשרעטנוא תוליהק יד טָא ןופ סרעגָאזטרָאװ

 עשיטעָאּפ עיינ יד ןרידָאלּפַא ,טסנוק יד ןציטשרעטנוא תוליהק יד-טָא ןופ סרעגָאזטרָאװ עלעוט

 ןֶא ןבײה סע עכלעוו ןגעוו ,סעמעט עכעלטלעוו יד רַאפ ּפָא טשינ ךיז ןקערש ןוא ןקורדסיוא

 ,יולה הדוהי יװ ןטעָאּפ ןוא ןדראב עכלעזַא ךַארּפש רעשַיערבעה רעקיליײה רעד ןיא ןעגניז וצ

 רַאפ הפוקת רענעדלָאג רעד-טָא ןופ סרעקנעד ןוא סרעטכיד .ארזע ןבא השמ ןוא לוריבג ןבא
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 -ידִיי רעד ןגעוו ןעיידיא יד ןופ ןעמיוז עטשרע יד ןפרָאװעג ןבָאה רוטלוק רעשיערבעה רעד

 רעד ןיא ןעמוקַאב ןרָאי רעטרעדנוה טימ רעטעּפש טָאה עכלעוו ,הלואג רעלַאנָאיצַאנ רעש

 -סיוטש רעשיטילָאּפ ַא ןופ עיגָאלָאעדיא ןַא ןופ םענרַאפ םעד הביבס רעשיזנכשא רעשיעּפָארײא

 רעיינ רעד ןופ גנופַאש רעד וצ ןטייצ ערעזדנוא ןיא טריפרעד ףוס-לכ-ףוס טָאה עכלעוו ,טּפַארק

 .לארשי-תנידמ

 -טָא ןיא םיאנת עיינ עלַאיצָאס ןוא עלערוטלוק ,עשירָאטסיה ,עשיפַארגָאעג יד קנַאד ַא.

 -וצ ךעלעמַאּפ ןעמָארטש עשידִיי ייווצ עסיורג יד גָאט וצ טנייה ךיז ןבָאה ,טלעוװ רעיינ רעד

 .םוטנדִיי ןטקינייארַאפ ַא ןופ בייהנָא ןַא ןפַאשעג ןבָאה ייז זיב ,דרע רעד-טָא ףיוא ןסָאגעגּפיױנ

 םיזנכשא .ךַארּפש עשינַאּפש יד טנעמורטסניא-קורדסיוא סלַא טשרעה םיזנכשא ןוא םידרפס ייב

 רעד ןופ ,עיידיא רעבלעז רעד ןופ טרעטסייגַאב ךיילגוצ ןרעװ דנַאל םעד-טָא ןופ םידרפס ןיא

 ןקידנריסערגָארּפ קידנעטש ַא ןופ ןוא ןויצ רעטקיטסעּפרַאפ ןוא רעטרידילָאסנָאק ַא ןופ עיידיא

 יד זַא ,שרדמ ןופ עדנעגעל יד גנוטיידַאב עשיטקַארּפ ַא ןעמוקַאב םינּפה טָאה ָאד .םוטנדַיי

 -פיונוצ ךיז ןבָאה ,וניבָא בקעי רַאפ סנּפָאקוצ סלַא טנידעג ןבָאה סָאװ רענייטש ענעדיישרַאפ

 -רךיפ ןוא קורדסיוא סנעמעוו ןלַאעדיא יד ןופ טײקמערַאװ רעד קנַאד ַא םענייא ןיא ןצלָאמשעג

 ."ךרַאירטַאּפ רעזדנוא עקַאט זיא סע רעכערּפש

 וועיַאסיא רוכב רייד

 תוליהק עשידרפס יד ןופ ןעטעלכַארּפ

 ענײמעגלַא ןגעו טדערעג ךיא בָאה תוליהקה דעו םענופ סערגנָאק םענעגנַאגרַאפ ןפיוא;

 ךעלגעמ טשינ רעבָא זיא סע ,םינינע-תילכת ןגעוו ןדער טלָאװעג ךיא טלָאװ טנייה ןוא םינינע

 .ןרעדנַא םענופ סנייא ןלײטוצּפָא

 ןעוועג ָאד ןענייז ןדַיי עטשרע יד .טנכער ןעמ יװ ,רעַירפ ךס ַא ןעוועג ָאד ןענייז ןדַיי;

 -ײמעגלַא רעד ןופ 2590 ערעסָאװ טכַאמעגסיוא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ יד

 זיא סָאד רעבָא ,לַאנובירט ַא ןריא ןכַאש טלָאװעג ָאד טָאה עיציזיווקניא יד .גנורעקלעּפַאב רענ

 ןבַאה עכלעוו ,ןרַאסימָאק עריא ןרָאװעג טמיטשַאב זיולב ןענייז סע ןוא ןרָאװעג טכיירגרעד טשינ

 ןבָאה ייז רעדָא ,ןעמוקעגמוא ןענייז רעבָא םיסונַא ענעי .ןדַיי יד ףיוא ןבעג גנוטכַא טפרַאדעג

 ןרוּפש ןייק טזָאלעג טשינ ןבָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד טימ טשימעגסיוא ךיז

 זיא רעכלעוו ,ַאווליס ַאד ר"ד יוװ ,ייז ןופ רעריטרַאמ עכעלטע טנָאמרעד זיולב ןרעוװ סצ .ךַיז ךָאנ

 .ןרעמַאק-עיציזיווקניא יד ןיא ןרָאװעג טקינײּפעג רָאי ףלעווצ

 ליפוצ יד דָארג רעבָא ,ןדַיי ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא קורד ןייק ָאטשינ ָאד זיא טנייה;

 יד ,ןרילימיסַא ךיז ןלָאז ןדַיי ערעזדנוא ןופ ןלייט עסיורג זַא רַאפעג ַא ןענייז ןעגנוגנידַאב עטוג

 ַא ןוא גנויצרעד עשידַיי יד ,גנוניימ ןיימ טול ,ןענייז עיצַאלימיסַא יד ןפמעקַאב וצ ןעלטימ

 ןעוועג זיא טעברַאנעמַאװצ עקיטציא זיב יד לייוו ,םיזנכשא יד טימ טעברַאנעמַאזצ ערעסערג

 -נוזַאב ,רעדניק עשידרפס עסיוועג זַא ,ןעוועג יאדכ וליפַא טלָאװ ,םעד בילוצ .קידנגונעג טשינ

 ײלרעלַא ללכ:ךרדב ןענרעל ןדַיי .ךַארּפש עשידִיי יד ןענרעל ןלָאז ,ץניװָארּפ רעד ןיא סרעד

 -ָאמ ןוא קיזומ וליפַא ןוא שילגנע רעדניק ערעייז ןענרעל רַאפ טשינ ךיז ןקערש ייז ,ןכַארּפש

 ןטוג רעמ לסיב ַא ןבָאה טפרַאדעג זיולב םידרפס יד ןטלָאװ שידִיי ןענרעל וצ ףיוא .יירעל

 -נעטשרַאפ רעסעב ןענעק ךיז ןלָאז ייז ידכב ,יאדכ זיא סָאד זַא ןגייצרעביא ייז ןעמ ףרַאד .ןליוִז

 .רעדירב עשיזנכשא ערעייז טימ ןקיד
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 -רַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיוא ףרַאד רעדניק עשידרפס יד ןופ גנויצרעד עשידִיי יד;

 עשידרפס יד רַאפ ךוניחה דעו םענופ ןרָאטקעּפסניא עלעיצעּפס קיטיינ ןענייז סע ןוא ןרעוװ טפיט

 סעילימַאפ יד ןיא .ערעווש ץנַאג ַא טנגוי רעד ןופ םעלבָארּפ יד זיא םידרפס יד ייב ךיוא ,ןלוש

 ןַײג טשינ ןליוו סָאװ עכעלטנגוי יד ןוא ןרעטלע עמורפ יד ןשיווצ ףמַאק רערעװש ַא טשרעה

 -רַא עטסַאּפעגוצ ַא טריפעג טרעוו סע ּוװ ,ןבולק לָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא סע .ןגעוו ערעייז ןיא

 ,גנוקריוו עטוג ןייק טשינ טָאה ןרָאטקעס ענעדיישרַאפ ףיוא גנולייטעצ יד רעבָא ,טעב

 זיא שינעטנעקמוא עקיטייזנגעק יד ןוא םיזנכשא ןוא םידרפס ןשיװצ גנולייטעצ יד ךיוא;,

 ןענעקרעד וצ רעסעב ןוא טעברַאנעמַאװצ ערעסערג ַא קיטיינ זיא רעבירעד .ךעלדעש גונעג

 / .ןרעדנַא םעד רענייא
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 ,רעכיב לָאצ ַא סױרַא ןבעג םיזנכשא יד .קיטכיוו גונעג זיא רעכיב ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא;

 ,רעביירש לָאצ עסיוועג ַא ןבָאה ייז שטָאכ ,ןָאט וצ ןזייווַאב טשינ סָאד ןענעק םידרפס יד רעבָא

 ןייק טשינ ןעניפעג ייז רעבָא ,רעכיב ערעייז ןבעגוצסױרַא טייקכעלגעמ ַא ףיוא ןטרַאװ עכלעוו

 : טיג ץנערעפנָאק-סמיילק יד ךיוא ןוא טיבעג םעד ףיוא ףליהטימ ןייק טשינ ןוא שינעדנעטשרַאּפ

 ' ןיא ייז ןעניפעג לייוורעד .םידרפס יד ןופ ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק יד רַאפ עציטש ןייק טשינ

 ' ףוס-לכ-ףוס לָאז סָאד קיטיינ זיא סע רעבָא ,שינעדנעטשרַאפ ןייק ןוא ףליה ןייק טשינ ץעגרע

 : תויולג קוזיח ןופ ךיוא רָאנ תויולג-ץוביק ןופ זיולב טשינ טנעמָאמ ַא ןיא ןבעל רימ לייוו ,ןעמוק

 ו ָאד דיוא רָאנ ,לארשי ןיא רָאנ טשינ ןעמוקרָאפ ףרַאד ןדִיי עלַא ןופ גנוקינייארַאפ יד טָא ןוא

 ,ץַאלּפ ןפיוא

 : ַאיפַאלובַא ָאדערפלַא !שזניא

 טיימנטנרא ןיא םידרכפ יד

 ,זדנוא טיג רע סָאװ ,טייהנגעלעג רעד רַאפ תוליהקה-דעוו םעד קנַאד רעזדנוא לכ'םדוק,

 סָאד ןוא בושי רעזדנוא ןופ רַאסרעוװינַא ןקירָאײטרעדנוה םעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ,םידרפס

 טימ ןטעברַאוצטימ תוליהק עשידרפס יד ןופ גנובערטש רעד טימ גנַאלקניײא ןיא עקַאט זיא

 .רעדירב עשיזנכשא ערעזדנוא

 ןבָאה ייז .עניטנעגרַא ןיא ןדַיי עשידרפס יד ןגעוו סעטַאד עכעלטע ןבעגנָא ָאד ףרַאד ןעמ,

 ןוא ייקרעט רעד ןופ טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ ביײהנָא ןיא רעהַא ןרעדנַאװּוצניײא ןביוהעגנ

 סיוא ןכַאמ ייז ןוא ןדִיי עשידרפס טנזיוט 70 רעסָאװ דנַאל ןיא ָאד ןבעל טנייה .ןענַאקלַאב יד

 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הליהק עשידרפס עטשרע יד .םוטנדַיי ןגיה םענופ 1592 ךרעל

 טָאה 1918 רָאי ןיא .ייקרעט ןופ ענעמוקעג ןעוועג לייטנטסערג ןענייז רעדילגטימ עריא ןוא 4

 לּפמעט ריא טיובעגסיוא יז טָאה 1922 רָאי ןיא ןוא *ַאקידירוכ ַאירענָאסרעּפ, ןעמוקַאב הליהק יד

 עקיטכיו רעייז ךרוד טריפ ןוא סעילימַאפ 2,800 יז טלייצ טנייה .ָאגרַאמַאק סַאג רעד ףיוא

 ,ןטייקיטעט

 טמענרַאפ ,ירַאלַאקנַאב ןיא םלוע-תיב ַא טימ ןוא םינינע עשידִיי ענימעגלַא טימ רעסיוא;

 ןשטנעמ ערעטלע ןוא טײלעמערָא רַאפ טלייטעגסיוא טרעוו סָאװ ףליה רעלַאיצָאס טימ ךיוא ךיז יז

 ַא ךרעל קעווצ םעד-טָא ףיוא סיוא ןבעג ייז .ןטַאטלוזער עטוג רעייז ןבעג עכלעוו ןדָאטעמ טיול

 סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ עשיזנכשא עכלעזַא ךיוא ןציטש ייז ןוא סעזעּפ ןָאילימ ןבלַאה

 ןַא טימ "ַאטסילַאוטומ, ענעגייא ןַא ךיוא ןבָאה ייז .ַא"א עזָא-טרָא ,לָאטיּפש רעשידִיי רעד יוי

 רעשיזנכשא רעד טימ ךיוא ייז ןטעברַא סנטצעל .סעזעּפ טנזיט 3200 ןופ טעשזדוב םענעגייא

 ןפיוא סרעדנוזַאב ,טעברַאטימ יד טָא ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק
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 סע ּוװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא תוליהק עכלעזַא רַאפ רעטסומ סלַא ןעניד טנעקעג טלָאװ ,טיבעג-לוש

 : .םידרפס ייס ,םיזנכשא ייס ןַארַאפ ןענייז

 -ַאר םענופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טיבעג ןזעיגילער ןפיוא ןָאטעג ךיוא טרעוו ליפ רעייז,

 ןרַאפ ךיוא .םידימלת 200 ךרעל רַאפ סעיצקעל עזעיגילער ךיוא טיג רעכלעוו ,לעשזדנַא ר"ד רעניב

 רעד ןיא .םידרפס יד טימ ןטעברַא ןקעווצ עשיטסינויצ רעדנַא רַאפ ןוא ןייּפמַאק ןטקינייארַאפ

 .עלָאר עקיטכיוו ץנַאג ַא ןשטנעמ ערעייז ןליּפש ַאיַאד

 ךיז ןעִימַאב ייז עכלעוו ,גנונעדרָא-גָאט ןפיוא ייז ייב ןעייטש ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו ייווצ,

 עשידרפס ענעדיישרַאפ יד ןקינייארַאפ וצ ייז ןבערטש ,לכ-םדוק .ןפוא ןקידנסַאּפ ַא ףיוא ןזייל וצ

 קנַאדעג םעד ייז ןיא ןצנַאלפוצנייא ןוא ןעמזיװַאטַא עלענָאיגער טימ ךָאנ ןבעל סָאװ ,ןרָאטקעס

 טנגוי יד ןעיצרעד וצ ךיוא זיא םעלבָארּפ עקיטכיוו רעייז ַא .ןבעל-הליהק ןעמַאזניימעג ַא ןופ

 ללכב ןבעל ןשידִיי םענופ גנוריפנָא יד ןעמענרעביא ןענעק ןגרָאמ ןלָאז ייז ןטיירגוצוצ ייז ןוא

 .רָאטקעס ןשידרפס םעד ןיא טרפב ,סעיצוטיטסניא עשידִיי יד ןופ ןוא

 ןרַאפ ןוויטקעפסרעפ , עמעט רעד ףיוא םויזַאפמיס
 "ץניטנעגרַא ןיא ןנעל ןשידיי

 ןיישנעמַאק היבוט ר"ד ןופ גנוטיילנייא

 ןכייצ ןרעטנוא ןרָאװעג ןפורַאפ זיא סָאװ ,סערגנָאק ַא טקידנערַאפ סָאװרָאנ ןבָאה רימ;

 רעדייא ןסילש טשינ ךיז ןָאק סערגנָאק ַאזַא .דנַאל ןיא זדנוא ייב ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ

 .עיזיוו ןייק ןגעו טשינ ָאד טייג סע טפנוקוצ רעד ןופ עוויטקעּפסרעּפ ַא ךיז רַאפ ןפַאש רימ

 -נַאג רעד רַאפ ןוא קלָאפ רעזדנוא רַאפ עיזיוו עסיורג ַא ןפַאשעג לָאמַא ןבָאה םיאיבנ ערעזדנוא

 ןיא רימ ןבעל םעדרעסיוא .ןעקנַאדעג ןוא ןעגנוניימ ןרילומרָאפ זיולב ןענעק רימ .טלעוו רעצ

 -נגיוא ןייא ןיא ןעגנערבניײרַא ןענעק עכלעוו ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער עכלעזַא ןופ טייצ ַא

 ןיא ןבעל עשידַיי סָאד .רוד ןצנַאג םנופ ןוא דיחי םענופ ןבעל םעניא שינערעקרעביא ןַא קילב

 -ַאמעלבָארּפ זיא -- עניטנעגרַא ןיא ןוא עקירעמַא-ןייטַאל ןיא ,לַאפ רעזדנוא ןיא -- תוצופת יד

 ַא ןפַאשעג ןבָאה רימ זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ןעגנורעדנַאו עשידַיי רָאי טנזיוט ייווצ יד רעבָא ,שיט

 .ןטרעוװ-רוטלוק עסיורג טימ ןרעטנעצ-תולג ןופ ייר עצנַאג

 רימ ןבייה עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא-ןייטַאל ןיא ןבעל ןשידִיי ןופ טרעדנוהרָאי םעיינ םעד;

 קידנעמוק רעזדנוא ןגעוו ןגרָאז ךס ַא טימ ךיוא רעבָא ,ןעוטפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד ךס ַא טימ ןָא

 ,קיבײא טשינ ןענייז ןרעטנעצ-רוטלוק זַא ,ללכ ַא ןַארַאפ זיא סע .רעדנעל יד-טָא ןיא ןבעל שידַיי

 ןבעל עשידִיי סָאד רעבָא .ץעזעג-סנבעל שיגָאלָאיצָאס ַא זיא סָאד .ןקלעוורַאפ ןוא ףיוא ןעילב יז

 ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא רימ ןבעל טציא .ןרָאי רעטנזיוט ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ זיא

 עשידִיי עיינ ןעמערופוצסיוא ןָא ךיז ןבייה עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ ןברוח ןכָאנ

 ןדליבסיוא ךיז אמתסמ ןלעװ עקירעמַא-ןיײטַאל ןיא ןרעטנעצ עשידִיי יד .עקירעמַא ןיא ןרעטנעצ

 .עקירעמַא-דרָאנ ןיא רעטנעצ רעשידַיי רעסיורג רעד יװ ןפוא ןרעדנַא ץנַאג ַא ףיוא

 ,בושי ַא ןענייז רימ ןוא תורוד עגנַאל ןופ עיצידַארט ַא ןבָאה ןפרַאד ןרעטנעצ-רוטלוק;

 ַא יװ רימ ןענייז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא .ןעלצרָאװ-רוטלוק עפיט ןייק טשינ טגָאמרַאפ רעכלעוו

 -ידַיי רעד ןיא םיבושי עטסגנַיי יד ןופ ןענייז רימ לייוו ,טיבעג םעד ףיוא עיצַאזיוװָארּפיא ןימ

 רעקידרעטייוו רעזדנוא ןגעק ךיוא ןוא תבוטל ןרָאטקַאפ ןַארַאפ ןענייז סע .טײקטײרּפשעצ רעש
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 עכלעוו :ןגערפ ןוא ןכַאמ וצ רָאלק ןעִימַאב ךיז רימ ןפרַאד .רעדנעל יד-טָא ןיא גנולקיװטנַא

 ןגעוו ?טפנוקוצ רעד רַאפ ןטכיזסיוא ערעזדנוא ןענייז סָאװ ןוא ןגיז ןלעװ ןרָאטקַאפ יד-טָא ןופ

 טשינ ךיז טסילש רעבירעד ןוא ןטכַארטרַאפ םינקסע ערעזדנוא ךיז ןפרַאד ןעמעלַא םעד-טָא

 רעד טימ רָאנ ,ןעגנוכיירגרעד ןגעוו לכה-ךס ןרעניטור ַא טימ רערעזדנוא סערגנָאק רעד-טָא
 סָאװ קלָאפ ַא ןענייז רימ זַא ,רָאלק זיא זדנוא רַאפ ?רימ ןעייג ןיהּוװ :עגַארּפ רעקיטכיוו-סנבעל

 -קעװַא טומ םעד רימ ןבָאה רעבירעד ןוא ןיירַא טייקיבײא רעד ןיא ,ןעמעלַא ץָארט ,טנַאּפש

 ,גרעבנעזָאר םולש 'שזניא .םויזָאּפמיס םעד ןופ רעמענלײטנָא יד ןגַארּפ עכלעזַא ןלעטשוצ

 תורוד ענעדיישרַאפ וצ ןרעהעג ,ענוװָאכוד ןָאעל ר"ד ןוא רענרעל ןתנ ר"ד ,שטיווָאקסוס המלש

 ןופ ןוא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא רעפטנע םעד ןכוז אמתסמ ייז ןלעװ -- ןרעפס-רוטלוק ןוא
 ,?ןטקנוּפדנַאטש ענעדיישרַאפ

 רענרעל ןתנ ר"ד ןופ טַארעּפער

 ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי ןרַאפ ןוויטקעּפסרעּפ יד ןגעוו עמעט יד ןעלדנַאהַאב םייב;

 טלדנַאה סע .יײרעגָאז-תואיבנ ןופ ןָאט ַא ןיא ןלַאפנײרַא ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ךעלריטַאנ סע זיא

 ןשידִיי ןגיה םענופ עיצולָאװע רעד ןגעוו זָאנגָארּפ ןשיטסילַאער ַא ןכַאמ וצ ווּורּפ ַא ןגעוי ךיז

 -ָאס םעד םעד רעטנוא קידנעייטשרַאפ ,טפנוקוצ רערעטייוו רעדָא רערעטנעָאנ רעד ןיא ,ןבעל

 -ןשטנעמ רעסיוועג ַא ףיוא טרַוטקַא סָאװ ,הביבס רעטמיטשַאב ַא ןופ טקודָארּפ ןשיגָאלָאיצ

 ,גנולמַאזנָא

 קידנענָאמרעד !טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא םויק ןשידִיי םענופ דוס רעד ןעוועג זיא רעכלעוו;

 דוס רעד טָא זַא ןטּפױהַאב ןעמ ןעק ,גרעבנירג םייח טגָאזעגסױרַא טָאה סע סָאװ ןעקנַאדעג

 ןייק ,ןרָאי רעקילדנעצ עטצעל יד וצ זיב ,ןעוועג טשינ ןענייז ןדִיי סָאװ טקַאפ םעניא טקעטש

 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסוטַאטס ,ןשירעמונ םענופ טעטירָאנימ ַא ןעוועג ןענייז ןדִיי יד .טעטירָאנימ

 טשינ זיא סע יװ ױזַא טקנוּפ ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאכיסּפ ,ןוויטַאטילַאװק םענופ טשינ רעבָא

 יד ןופ ךיז ןדיישרעטנוא ןטעטירָאנימ יד .רעטסעקרָא ןַא ןופ טסילָאס רעד טעטירָאנימ ןייק

 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסיטַאטס ,ןשירעמונ םענופ טעטירָאנימ ַא ןעוועג ןענייז ןדִיי יד .טעטירָאנימ

 רעד ןופ ןַײזטסּוװַאב ןשיטַארקָאטסירַא םענופ ץיזַאב רעד ןדִיי יד רַאפ ןעוועג זיא טייקילייה ַאזַא

 -נוהרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןיא ןעמ טָאה רעבירעד ."השודק הליהק; ַא יװ ךיז ןליפ סָאד ,הריחב
 יד ךיז ןטלַאה רעבָא טנייה .טעטירָאנימ ַא ןגעוו יו ןדִיי יד ןגעו ןדער טנעקעג טשינ רעטרעד

 עקיטסייג יד סיוא טלעפ סע רעכלעוו ,טייהרעדנימ רעשינטע ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןיא ןדִיי
 .םויק רעייז ןריטנַארַאג טנעקעג טלָאװ סָאװ גנונַאּפש עשיטַאמַארד

 יד ןביירשוצוצ קיניזמוא זיא סע ןעמעוו ,םוטנדַיי רעניטנעגרַא ןרַאפ קיטליג זיא סָאד טָא;

 עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא ךיז טניפעג םוטנדִיי סָאד טָא .לבב רעיינ ַא ןופ ןטסנידרַאפ

 ןייז ךייש סָאװ ןעגנונעפָאה עשיטסימיטּפָא ןוא עקיצניג רעייז ןייק ןבָאה וצ טשינ ןביולרעד

 עכלעוו ןופ עטסקיטכיוו יד ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא עקידהביבס םיא ףיוא ןקריוו סע .טפנוקוצ

 ,עזעיגילער יד טרירעלָאט סָאװ עיצידַארט עשינַאּפש-שילױטַאק עשירעקירדרעטנוא יד זיא סע

 עכלעזַא טימ ייז טימ ךיז ןלייט וצ טגיינעג טשינ רעבָא זיא ,ןטייהרעדנימ עלערוטלוק רעדָא

 -טַא .םיפתוש עכיילג ןענייז גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןרָאטקעס עלַא עכלעוו ןוא ,ןעמרָאפ-סנבעל

 ןצעזעג עלַארעביל טסייג ןוא בַאטשכוב ןטיול יד ףיוא קידנקוק טשינ זַא ,םרוג זיא עיצידַארט יד

 ןטייווצ ַא ןופ רעגריב שיטקַאפ ןּפורג-טעטירָאנימ יד ןופ רעגריב יד ןענייז ,עקירעמַאןייטַאל ןיא

 ןופ ,קורד ןשיטילָאנָאמ םעד טָא ןגעק עיצקַאער עשיגרענע ןַא ןעוועג זיא עניטנעגרַא ןיא .סַאלק

 -נָא קילגמוא םוצ ןבָאה עכלעוו ,ןצנעדנעט עשיטסיסערגָארּפ ןוא עקידנריזִיעּפָאריײא ןופ טייז רעד

 -רעטנוא רעד טָא ףיונוצ טלַאפ טנייה .רָאי קיסיירד ערעסָאװ טניז גוצקיר ןיא ןפמעק !וצ ןביוהעג
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 -נעט עשיטסיקניל עשיטַארקָאמעד-טשינ ןוא עשיטסיצַאנ ,עשיטסיסַאר טימ קורד רעשירעקירד

 .ןזיירק עכעלטנגוי יד ןיא רעמ ץלַא סיוא ךיז ןטײרּפש עכלעוו ,ןצנעד

 -רעטנוא ןיא טשרעה סָאװ ,טַאמילק רעלעיצעּפס רעד וצ םעדרעסיוא ךָאנ טמוק םעד וצ;,

 -דעש סרעדנוזַאב ןופ ןדייל ןוא סעצָארּפ-גנוכַאוװפיוא ןַא ךרוד ןכַאמ עכלעוו ,רעדנעל עטלקיװטנַא

 .ןסקעלּפמָאק-טעטירָאירעפניא עפרַאׂש ןוא עכעל

 זיא ,ןבעל ןשידִיי רעניטנעגרַא םעניא טנעמָאמ ןלעיצעּפס םעד טָא ןופ דלעה:-טּפיױה רעד,

 םענופ ףוס םייב טרעדנַאװעגניײא טָאה רוד רעטשרע רעד .דנַאל ןיא רוד רעשידִיי רעטירד רעד

 ןייז ןבעגעגּפָא רע טָאה ,טָאטש ןיא רעדָא ףרָאד ןיא קידנעניוװ ,ןוא טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ

 עשידַיי עטייוצ יד .ןבעל ןפיוא ןענידרַאפ וצ עבַאגפיוא רעד רַאפ גרָאז ןוא עיגרענע עצנַאג

 ןרירגעטניא וצ ךיז טכוזעג טָאה ,דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ןיוש זיא עכלעוו ,עיצַארענעג

 -רעווינוא רעד ןופ ,רוטלוק רעד ןופ דלעפ ןפיוא ,ןבעל רעניטנעגרַא םענופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 ןטימ ןָאט וצ רימ ןבָאה טנייה .טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ ,סעיסעפָארּפ יד ןופ ,טעטיס

 ןוא ,טייז ןייא ןופ ,גנוזיילפיוא ןוא גנורעטייוורעד רעד ןשיוװצ ךיז טלקַאװ רעכלעוו ,רוד ןטירד

 סָאװ ןטנעמורטסניא ןוא ןעלטימ ןופ ףליה רעד טימ ,ןבעל ןשידַיי ןטימ גנופערט-קירוצ רעד

 סָאד םעדרעסיוא םיא ףיוא טקריוװ סע .טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןעניפעג קידנעטש טשינ ןעק רע

 גנוטכַארטַאב רעטריסערעטניארַאפ טשינ רַאפ טסַאּפעגוצ קינייו זיא סעכלעוו ,ןבעל ענרעדָאמ
 .ןרָאטקַאפ-דנַאטשרעדיװ יד ןופ טפַארק יד טשינוצ לָאמטּפָא טכַאמ סעכלעוו ןוא

 ןטייצ ערעדנַא ןיא זיא רעטסקיטכיוװ רעד ?ןרָאטקַאפ-דנַאטשרעדיװ יד טָא ןענייז עכלעוו

 ןשיוװצ סרעדנוזַאב ,עוויסנעפעד ןיא ךיז יז טניפעג טנייה רעבָא ,עיגילער יד ןעוועג קפס-ילב

 טשינ זיא טנייה רעבָא ,ךַארּפש יד ןעוועג זיא רָאטקַאפ-גנוקידייטרַאפ רערעדנַא ןַא .טנגוי רעד

 ערעדנַא ןַא ןדער ןלעװ רעדנעל יד טָא ןיא תורוד עגנוי יד זַא ,לכשייּפ-לע ןעמענוצנָא ךעלגעמ

 -נטיײדַאב ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע סָאװ ףיורעד קידנקוק טשינ ,ךַארּפש-דנַאל יד יװ ךַארּפש

 עלַא רַאפ קיטליג ללכ-ךרדב זיא סָאד .תירבע ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד ןיא ןטירשרָאּפ עקיד

 .ןבעל-רוטלוק םענופ סעיצַאטסעפינַאמ

 ַא סיוכרוד ,ייז ןופ רעטשרע רעד .ןרָאטקַאפ-דנַאטשרעדיװ יירד ךָאנ ןַארַאפ ןענייז סע;

 -רָאפ יד ןענייז ,עויטיזָאּפ טסכעה ,ייוצ ערעדנַא יד .הביבס עכעלטנייפ יד זיא ,רעוװיטַאגעג

 ,קידנקידירפַאב ןצנַאגניא טשינ ןענייז עכלעוו -- גנויצרעד רעשידִיי ןופ טיבעג ןפיוא ןטירש

 -תנידמ ןופ ןעוטפיוא ןוא ןטירשרָאפ יד ,םויק רעד סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא -- קידװעעזנָא ךָאד

 עכעלשטנעמ יד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןוא לערוטלוק ,לארשי טימ גנודניברַאפ רעד ןיא .לארׂשי

 ןגעק גנוקידייטרַאפ ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ גנוטסעפ עסיורג ַא ןרעװ ןענופעג ןעק ,ןטייקיטעמ

 .ןרָאטקַאפ עוויטַאגענ עטנָאמרעד יד ןופ ףירגנָא םעד

 ;ןרַאסרעוװינַא עסיורג ןופ ןכייצ ןרעטנוא רָאי סקיטנייה ךיז טלקיװטנַא ןבעל עשידַיי סָאד;

 רָאי טרעדנוה ;טרובעג סלצרעה טניז רָאי טרעדנוה ;עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה

 רעד טניז רָאי טרעדנוה ייווצ ;"םירבח לארשי לכ, רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנופַאש רעד טניז

 -הלתה ַאזַא ןיא ןריריּפסניא וצ ךיז ןעוועג קיטיינ טלָאװ סע .תודיסח ןופ רעדנירג םענופ הריטּפ

 -וצסיוא סָאמ רעטסכעה רעד ןיא ידכב ,תודיסח סָאד טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,ענעי יװ תוב

 רעניטנעגרַא סָאד עיציזָאּפסיד ןייז וצ טנייה טָאה סע עכלעוו ,ןרָאטקַאפ-דנַאטשרעדיװ יד ןצונ

 ."םוטנדִי

 גרעבנעזַאר םולש 'שזניא ןופ טַארעּפער

 בושי םעד טָא ןיא ,בושי רעניטנעגרַא ןיא ןברָאװרעד ךיא בָאה גָאמרַאפ ךיא סָאװ ץלַאפ
 רע ױזַא יװ עגַארפ יד קעװַא טציא טלעטש ןעמ ןכלעוו רַאפ ןוא רעייט ןוא ביל רימ זיא סָאװ
 ידכ .רָאי טרעדנוה עקידנעמוק יד ןופ ךשמ ןיא ןעלקיװטנַא ךיז טעװ רע יוװ ןוא ןעזסיוא טעוװ
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 -עג רעזדנוא ןיא ןוא רבע ןפיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ קיטיינ זיא ,דיתע םעד ןגעוו ןדער ןענעק וצ

 ,םיטרּפ ךס ַא ןיא טייצ רעזדנוא וצ ךעלנע ןעוועג ינש-תיב ןופ הפוקת יד זיא עטכיש

 ייוצ םעדרעסיוא ןוא לארשי ןיא רעטנעצ רעשהכולמ ַא ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא ךיוא;

 עירדנַאסקעלַא ןיא .לבב ןיא עטייווצ יד ןוא םירצמ לש עירדנַאסקעלַא ןיא ענייא :תוצופת עסיורג

 עסיורג טגָאמרַאפ ,שיכירג טדערעג ןבָאה עכלעוו ,ןדִיי לָאצ עסיורג ַא רעייז טבעלעג טָאה

 ןיא ןבעל שידַיי ןגייא ןייק רעבָא ,ןפָאסָאליפ עסיורג טימ רעייז ןופ ןבעגעגסױרַא ןוא ןעלּפמעט

 -נָא ךיז טָאה רעדיוו לבב ןופ בושי רעשידִיי רעד .טריפעג טשינ יז ןבָאה ןעניז ןרעטיירב ַא

 .גינעק רענעזעוועג רעייז ןענַאטשעג זיא סע ץיּפש סנעמעוו ןיא עסַאמ-תולג ַא טימ ןביוהעג

 עיצַאזינַאגרָא-הליהק עימָאנָאטױא עכעלרעניא ןַא ןפַאשעג ךיז רַאפ רע טָאה טייצ רעד טימ

 תעב .הרות ענעגייא יד ןשטייטסיוא ןוא ןענרעל וצ תובישי טימ ןוא שארב אתולג-שיר ַא טימ

 -עג ןטרָאד זיא סע ,(הידידי) ןָאליפ ףָאסָאליפ ןטמירַאב םעד ןבעגעגסױרַא טָאה עירדנַאסקעלַא

 ןוא ("אטניגַאוטּפעס; ןפורעג טרעוװ סָאװ) ך"נת םענופ גנוצעזרעביא עשיכירג יד ןרָאװעג טכַאמ

 זיא ,ןטרעוװ-רוטלוק עשידַיי-ןייר ןייק טשינ ערעדנַא ךיוא ןרָאװעג ןפַאשעג ןטרָאד ןענייז סע

 ךָאנ טָאה ןוא טַאהעג טָאה רעכלעוו ילבב דומלת רעזעידנַארג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג לבב ןיא

 .תורוד עקידרעטעּפש עלַא ןופ ןבעל ןשידִיי ןפיוא העּפשה עקידלַאװעג ַא טנייה

 ץירדנַאסקעלַא ןקילָאמַא םענופ סעדניימעג עשידִיי יד ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא ןעז ןעק ןעמ,

 -סיורג יד .רעניטנעגרַא ןקיטנייה םעד ןוא לבב ןקילָאמַא םעד ןופ ,קרָאי-וינ ןקיטנייה םעד ןוא

 סלַא טכַארטַאב ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ילבב דומלת ןופ רעפעש יד ןופ טייק

 טשינרָאג טגַאװעג טשינ ןבָאה ייז ןוא םילשורי ןופ ןצעזעג יד טריפעגסיוא ןבָאה סָאװ ,םיחילש

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,בושי רעשידִיי רעניטנעגרַא רעד .תד ןשידִיי םעד ןיא ןרעדנע וצ

 ןוא עיצַאזינַאגרָא-הליהק עטוג ַא ךיז רַאפ ןפַאשעג טָאה ,עיצַאזינָאלָאק שריה ןָארַאב רעד טימ

 -דרָאנ רעסיורג רעד תעב ,ןבעל שידִיי קיטרַאנגייא ןייז טריװרעסנָאק סָאמ עשּפיה ַא ןיא טָאה

 לעלַארַאּפ םעד ןופ ךמס ןפיוא .עבלעז סָאד ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב טשינ טָאה םוטנדִיי רענַאקירעמַא

 זדנוא זיא סע יצ טסייוו רעוו .קרעוו עקיטסייג עקיטכיוו ןפַאש וצ ןטרַאװרעד ךָאנ רימ ןענעק

 .ילבב דומלת םעניא ןענָאמרעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא לָאז סָאװ סעכלעזַא סעּפע ןפַאש וצ טרעשַאב

 ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה עכלעוו ,עטקעס-םיארק יד ןעמוקעגפיוא זיא לבב תולג ןיא ביוא

 רוד ןגנוי רעזדנוא ןופ ןלייט עסיוועג ןרילרַאפ ןלָאז רימ רַאפעג יד זדנוא טָארד ,גנוטלַאּפש

 צסיורג ַא םיגיהנמ ערעזדנוא ףיוא טלַאפ רעבירעד .גנורעטייוורעד ןוא גנודמערפרַאפ רעד ךדוד

 רעבָא ןענייז רימ .לבב ןופ ןדִיי עקילָאמַא יד יו רענעלק רעכיז ןענייז רימ .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 .-רעטייוו ייז ןעעז רעבירעד ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןציז סָאװ רעדניק עניילק יו

 ןפרַאד רימ ןוא טפנוקוצ רעזדנוא ןרעוו טלּפמעטשעג טעװ טרעדנוהרָאי ןקידנעמוק ןיא,

 ןוא ןדע-וג ןיא ןציז קיור טשינ ןענָאק סָאװ רערעל ענעי ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןבָאה

 ,םונהיג ןיא ןעניפעג ךיז ןלָאז םידימלת ערעייז

 לארשי זיא .םאו בא דוביכ זיא הרות רעזדנוא ןופ ןטָאבעג עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא;

 א עגונב ,עלַא ןביילג רעטומ ַא ןיא ןוא רעטומ עקיטסייג ַא וצ ןכילגעג ,דנַאלרעטומ רעזדנוא

 רעכלעוו ייב ,הרות רעזדנוא זיא רעטָאפ רעד רעבָא .םיסרוקיּפַא ןייק ןַארַאפ טשינ ןענייז רעטומ

 ךייז ןעניפעג רוד רעיינ רעד טעוװ עדייב יד טָא ןיא .ןטייצ עלַא ןיא ןטלַאה ךיז יירטעג ןפרַאד רימ

 ןיא ןייז רוד רעיינ רעזדנוא טעװ ייז ןָא .טײקשידַיי ןייז ןופ קורדסיוא ןלופ םעד ןוא ור המשנ

 רימ ,, זַא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,םכילע םולש ןלַאינעג רעזדנוא ןופ דלעה םענעי ןופ הניחב רעד

 ,טמותירַאפ קיטסייג ןייז עקַאט טעװ רע ."םותי ַא ןיב ךיא ,טוג זיא

 'רעזדנוא ךיוא .רוכזי ןופ טנעמָאמ ןיא ןרעטלע ערעייז ןיא ןעקנעדעג סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ;

 .אשידק-הרבח ַא טימ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג שידַיי ןייז ןביוהעגנָא טָאה בושי רעצנַאג

 ,טײקשידַיי ןופ ןטנעמָאמ עקידעבעל ןוא ערעדנַא ןיא ךיוא ןעקנעדעג ק"ידנעטש רעבָא ףרַאד ןעמ

 לָאז סָאװ לכ"נת ַא ןײרַא טנעה יד ןיא רעדניק ערעזדנוא ןבעג וצ ןעקנעדעג לשמל ףרַאד ןעמ

 .עכעלנע ךס ַא ןופ טייהלצנייא ןייא אמגודל זיולב זיא סָאד .ןרענָאיסימ יד ןופ ןעמונעג ןייז טשינ
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 ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ףרַאד ןעמ .טשינ לָאמנייק רעדָא ,ןטלעז זדנוא ייב טדער ןעמ עכלעוו ןגעוו

 רימ ביוא .ןכַאז עקיטכיוו המודכ ערעדנַא ןגעוו ןוא ןבעל-רוטלוק ןגעוו ,ךוניח ןגעוו ןעקנעדעג

 רעװינַא ןקירָאי טרעדנוהייוצ םעד ךיוא זַא ןטרַאװרעד רימ ןענעק ,ןעקנעדעג ץלַא סָאד ןלעוװ

 ןיא ןייז ןלעװ ייז לפיוו עגַארפ ַא זיא סע .ןדַיי עטוג ךס ַא ןרעייפ ןלעװ בושי רעזדנוא ןופ רַאפ

 רימ .ליפעג-תוירחא רעזדנוא ןופ סָאמ רעד ןופ ןוא זדנוא ןופ קיגנעהּפָא זיא סָאד רעבָא ,לָאצ

 עניטנעגרַא ןיא ןלעװ בושי רעזדנוא ןופ רַאסרעוװינַא ןקירָאי טרעדנוה ייווצ םוצ זַא ,ןפָאה ןליוו

 ."!רקשי אל לארשי חצנ לייוו ,ןדִיי עצנַאג ןוא עקיטולבלופ ,ןדִיי עטוג ךס ַא רָאג ןייז

 שטיװַאקסוס המלש ןופ טַארטּפער

 יד ןופ סיוא ךיז טלייט סָאװ טבש רעדנוזַאב ןייק טשינ זיא םוטנדִיי רעניטנעגרַא סָאד;

 -יוועג ַא ןיא ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ טרּפ םעד ןיא זיולב שרעדנַא ןענייז רימ .םיבושי עקירעביא

 םעד טימ ךיוא ןוא .םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא-חרזימ םעד ןופ השורי יד ןוא ןטפַאז יד סָאמ רעס

 -רַאפ ךָאד רעבָא ןענייז רימ .ךעלטלעוו רַאפ ךיז טכַארטַאב זדנוא ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ

 טנעמעלע ןשימַאניד ַאזַא ןגעוו טרפב ,ןתואיבנ ןייק ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ .קלָאפ ןצנַאג ןטימ ןדנוב

 -ייוו ףיוא ךיוא ןזייװַאב ןלָאז ןדִיי רעניטנעגרַא יד זַא ןסָאלשעגסיױוא טשינ זיא סע רעבָא ,ןדִיי יו

 ףירגַאב רעד .םוטנדִיי ןשַיעּפָאריײא-חרזימ םוצ טייקטנעָאנ עקיטסייג רעייז ןטלַאהוצפיוא רעט

 ַא ףיוא ּפָארט םעד טשינ טגייל ןעמ זַא .ןעניז ַאזַא ןיא ןרעוװ ןענַאטשרַאפ ףרַאד טייקכעלטלעוו

 ביוא .רוטלוק רעכעלטלעוו רעלַאסרעװינוא ףיוא רָאנ ,טײקשידַיי רעלענָאיצידַארט רעזעיגילער

 ןדַיי רעניטנעגרַא יד וצ ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ךעלדנעטשרַאפמוא שּפיה סע זיא ,ױזַא

 .טייקכעלטלעוו וצ עביל ַאזַא

 -ָארטש יירד ןיא ןרעוו טלייטעגנייא ןעק עניטנעגרַא ןייק גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ עשידַיי יד;

 רעד ןופ ןפָאלטנַא טשינ ןענייז ייז ,ןרענָאיּפ עשיטסינָאלָאק יד ןעוועג ןענייז עטשרע יד .ןעמ

 ןבָאה ייז ןוא םיל רבעמ ןעמייה עטלַא יד ןופ רעהַא טכַארבעגרעבירַא ןבָאה ייז סָאװ ,טייקשידִיי

 ןקילָאמַא םעד ןופ עיּפָאק עיירטעג רעקינייוװ-רעמ ַא דרע רעיינ רעד טָא ףיוא ןפַאש וצ ןזיװַאב

 -עג ןענייז ןוא ןגעוו ערעייז ןיא ןעגנַאגעג סלייטנטסערג ןענייז רעדניק ערעייז .רעגייטשסנבעל

 -נָא םייב רעהַא ןעמוקעג זיא םָארטש-עיצַארגימע רעטייווצ רעד .ןרעטלע ערעייז וצ טנעָאנ ןבילב

 -ער יד ןוא המחלימ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ךָאנ ןוא תעשב .טרעדנוהרָאי ןקיטנייה םענופ בייה

 ַא ןעמוקעג זיא טלָאמעד .אצוי-לעוּפ ריא סלַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןזיורבפיוא ערענָאיצולָאוו

 -רמולכ רעד וצ שירענגעק ןוא רוטלוק רעלַאסרעוװינוא ןופ ןעגנוזָאל טימ טנעמעלע רעלַאקידַאר

 ןרָאװעג טקידיילעגסיוא סלייטנטסערג ןיוש ןענייז ןעמייה ערעייז .עיצקַאער רעלַאקירעלק רעטש

 םָארטש רעטירד רעד .םעד ןָא ןצנַאגניא ןסקַאװעג ךיוא ןענייז רעדניק ערעייז ןוא טייקשידִיי ןופ

 -ַארט ךס ַא ןטלַאהוצפיוא טיירג ןעוועג זיא רע .המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמוקעג זיא

 טעייטסעג טשינ רעדייל םיא ןבָאה סע רעבָא ,םערָאפ רעכעלטלעוו ַא ןיא ןרעטלע יד ןופ סעיציד

 -עג רעִירפ יד ןופ טייקכעלטלעוו רענענַאטשרַאפ-טכעלש רעד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז תוחוכ ןייק

 .ענעמוק

 םעיינ ַא טקעוװעגפיוא ןוא טעטיליביסנעס עיינ ַא ןפַאשעג טשרע טָאה ןברוח רעטירד רעד;

 עיצַאסנעּפמָאק רעד ןופ ץעזעג סָאד -- ענעטינשרַאפ סָאד ,ןטייקכעלגעמ טיול ןעיובוצפיוא ,ןליוו

 עשידַיי סָאד ןטלַאהוצפיוא ױזַא יו ןגעוו ןכוז וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .טרַאנעגּפָא טשינ טָאה

 ,םַארגָארּפ עזעיגילער רעייז ךָאד ןבָאה ייז לייוו ,רעווש טשינ סָאד זיא ןדַיי עמורפ יד רַאפ .ןבעל

 ןעמענרעביא ייז ןפרַאד ןוא ןענעק תווצימ עכלעוו ?ןדַיי עכעלטלעוו יד ןָאט רעבָא ןֿפרַאד סָאװ

 ןצרעפ טרידנעמָאקער גנַאל טשינ טָאה סעשָאגרַאמ לאומש ר"ד ?רעגייטש ןזעיגילער םעד ןּופ

 רעד טימ ןָא ךיז ןבייה עכלעוו ,עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ןופ עיצַאניבמָאק ַא ,תווצמ עכלעזַא

 -טלעוו רעד .םינינע עשידִיי ןגעוו ךוב ַא ןפיוק טימ סיוא ךיז טזָאל ןוא הרובק ןוא הנותח ,הלימ
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 דחּפ םענופ יירפ טשינ זיא רע ךיוא רעבָא ,םונהיג ןרַאפ ארומ ןייק טשינ עקַאט טָאה דיי רעכעל

 רעזעיגילער רעד יו ןשינעפרעדַאב עשיזיפַאטעמ עבלעז יד וליפַא טָאה ןוא ןייז-טשינ ןרַאפ

 ןיא טשינ טביילג דַיי רעכעלטלעוו רעד סָאװ סיוא ליפיוזַא טשינ ןעמעלַא ךָאנ טכַאמ סע .דָיי

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגייטש-סנבעל ַא ,עיגילער ַא יו רעמ זיא טײקשידַיי לייוו ,טָאג

 ןטלָאװ יאוולה זַא ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ,איבנ רעד טגָאז רעבירעד .םזינַאגַאּפ םעד ןפמעקַאב ןטימ

 -תבהא רעזָאלצענערג טימ טייקשידַיי יד טָא ןוא .הרות ןייז ןטלַאהעג רעבָא טזָאלרַאפ םיא ןדַיי יד

 רעבירעד ןענעק ןדִיי עכעלטלעוו .טייקכעלטלעוו רעזדנוא ןופ ּפיצנירּפ רעטסערג רעד זיא לארשי

 טשינ זיא סָאװ ,עיגילער רעשידִיי רעד ןופ ,עשיטע יד רקיעב ,תודוסי-טנורג יד ןעמענרעביא

 .רעדניק ערעייז וצ ןבעגרעביא ךיוא ייז ןענעק ייז ןוא ,עשיטַאמגָאד ןייק

 ודנוא ייב רעדניק עשידִיי יד ןופ טנעצָארּפ קיצכַא זַא ןטכַארט וצ קערש ַא ןָא טמענ סע;

 עסיורג רעייז יד ןופ ןעמוקַאב טשינרָאג ייז ןלעװו רעבירעד ,עלוש עשידַיי ןייק טשינ ןכוזַאב

 יז רעבָא ןדִיי סיוא ןצנַאגניא ןרעוו ןענעק טשינ רשפא ייז ןלעװ .תורצוא עשידִיי עטלמַאזעגנָא

 -ייז .קלָאפ רעזדנוא ןופ ןעגנופַאש עוויטקעלָאק עטסערג יד ןופ .ןדִיי עשיגַארט רעייז ןייז ןלעוִי

 ףרַאד ;שידִיי ןוא שיערבעה ,ןכַארּפש ייוצ ערעזדנוא עטסערג ןוא עטסקיטכיוו יד רשפא ןענ

 טניימ לָאמטּפָא שטָאכ ,ןרעװ ןריולרַאפ טשינ זדנוא ייב ןלָאז ייז ידכ ,ןטיהּפֶָא קידרעפייא ייז ןעמ

 רעבָא .ןכַארּפש עשידַיי יד ןטלַאהוצפיוא ןעגנוגנערטשנָא ןכַאמ וצ טשינ ךיז טניול סע זַא ןעמ

 שיערבעה ?טשינ סָאװ ןוא ךיז טניול סע סָאװ םעד ןגעוו טכַארטעג ליפ ןדִיי עקילָאמַא ןעד ןבָאה

 ןכָאנ ןבילבעג זיא שידִיי רעבָא ,לארשי-תנידמ ןיא ץנעטסיסקע ריא טימ טרעכיזרַאפ שטָאכ זיא

 יד ןופ ענייא זיא ,ןייגרעטנוא סע ןזָאל טשינ ןוא שידַיי ןטלַאהפיוא סָאד ןוא טמותירַאפ ןברוח

 ,םוטנדִיי ןכעלטלעוו םענופ תווצמ עלַאנָאיצַאנ עטסערג

 רימ ביוא זַא ןפָאה רימ ןוא םוטנדַיי רעניטנעגרַא םענופ םויק ןרַאפ ללּפתמ ןענייז רימ;

 תוליפת ערעזדנוא ןלעװ ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ןטכילפ עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןליפרעד ןלעוו

 ."ןרעוו ןעמונעגנָא ךיוא

 ענװַאכוד ןָאעל ר"ד ןופ טַארעּפער

 .תואובנ ןגָאז טימ ןעמענרַאפ טשינ ךימ לעוו ןוא ןכַאז עטערקנָאק ןגעוו ןדער לעװ ךיא;

 ענייא טימ ןעשעג ןענייז סָאװ ןכַאז יד ןגָאזסױרָאפ טנעקעג טשינ 1914 רָאי ןיא טָאה רענייק לייוו

 -רַאפ טשינ טנייה ןענעק רימ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ךָאד זיא -- רעטעּפש רָאי ףניפ-ריפ

 טעװ סע סָאװ ןסיוו טשינ ןענעק רימ ביוא .רָאי טרעדנוה ןיא ןעשעג טעװ סע סָאװ ןגָאזסױא

 ןענייז ייז יו םוטעמוא ןדַיי ןייז לָאז סע ןליוו רימ ןוא ןליוו רימ סָאװ רעבָא רימ ןסייוו ,ןעשעג

 -ָאּפ ייס ןַארַאפ ןענייז ,ןעשעג ןענעק לָאז סָאד ידכב .עניטנעגרַא ןיא ךיוא ךעלריטַאנ ןוא ,ןַארַאפ

 עוויטיזָאּפ יד .ןענָאמרעד רוציקב ץנַאג ָאד ןלעװ רימ עכלעוו ,ןרָאטקַאפ עוויטַאגענ ייס ,עוייטיז

 :ןענייז ןרָאטקַאפ

 ףניפ ןוא טרעדנוה ריפ ןשיווצ דנַאל ןיא זדנוא ייב ןַארַאפ ןענייז סע סָאװ טקַאפ רעד (2

 לענש ױזַא טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןָאק ןדִיי לָאצ עקידנטיײדַאב ַאזַא טָא .ןדַיי טנזיוט טרעדנוה

 .ןרעוו ןדנּווװװשרַאפ

 -חרזימ םענופ ליּפשייב ןטיול ןבעל ןייז טרילעדָאמ טָאה בושי רעזדנוא סָאװ סָאד (2;

 -יטנעגרַא םענופ טייהרעמ עטסערג יד סָאװ סָאד קיטכיוו ךיוא זיא סע ןוא םוטנדַיי ןשִיעּפָאריײא

 .סערייא-סָאנעוב ןיא טרירטנעצנָאק טבעל םוטנדִיי רענ

 רימ ןבָאה רעבירעד ןוא ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע עקיצניג ץנַאג ןיא ןבעל רימ סָאװ (2;

 ,לָאמַא יו טשינ טנייה ןיוש זיא סע .וװ"זַאא ןגַאלרַאפ ,ןקעטָאילביב ,ןלוש ןפַאש וצ ןטייקכעלגעמ

 .ךעלגעמוא טעמכ ןעוועג זיא ךוב שידִיי ַא ןבעגסױרַא ןעוו

 רעשידִיי רעסיורג רעד ךיז טניפעג טנעניטנָאק ןקיבלעז םעד ףיוא סָאװ טקַאפ רעד (4;
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 ןעק ןעמ ױזַא יװ ,ןזיײװַאב ןיא טלַאה רעדָא ,ןזיוװַאב ןיוש טָאה סָאװ ,עקירעמַא-דרָאנ ןופ בושי

 םעד-טָא טימ .שילגנע ןיא לַאפ םעד ןיא ,ךַארּפש רעדמערפ ַא ןיא רוטלוק עשידִיי ןסיגדעביא

 .ערעגנע ץלַא לָאמַא סָאװ ןרעוו ןעגנוָיצַאב ערעזדנוא ןפרַאד בושי-רעדורב ןקרַאטש

 :עקידנגלָאפ ןענייז בושי ןגיה רעזדנוא ןופ םויק ןרַאפ ןרָאטקַאפ עוויטַאגענ יד

 רעטצעל רעד ןיא ,ןרָאװעג טרענעלקרַאפ קרַאטש רעדָא ,ןדנּוװשרַאפ זיא סע סָאװ סָאד (;

 זיא סע גנוטיידַאב סנעמעוו ,סעינָאלָאק עשידִיי ןופ ןבעל-ללכ רעזדנוא ףיוא גנוקריוו יד .טייצ

 -ַּפִא קיטכיר סָאד ןענעק סע .בושי רעזדנוא ןופ גנומערופסיוא רעד רַאפ רַאבצַאשּפָאמוא ןעוועג

 -טפַאשטריװדנַאל עשידִיי יד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןענייז עכלעוו ,ענעי עלַא ןצַאש

 .סעינָאלָאק עכעל
 עשידִיי ןייק רעהַא רעמ טשינ טמוק ךרעל רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד רַאפ סָאװ סָאד (2;

 םעד בילוצ ןוא תוחוכ ענעגייא יד ףיוא זיולב ןזיװעגנָא רימ ןענייז רעבירעד ןוא עיצַארגימע

 .ןרָאװעג רעסערג תוירחא רעזדנוא ךיוא זיא

 -פיוא ןענייז סע זַא ,וצרעד טריפרעד ךיוא טָאה עגַאל עשימָאנָאקע עצנַאג רעזדנוא (34

 טייקכייר ענעבירטעגרעביא סנעמעוו ,םיריבג עיינ ןופ לָאצ עסיורג ַא זדנוא ןשיוװצ ןעמוקעג

 עכלעוו ,ןשטנעמ עטושּפ עטעדליבעגמוא ןגעוו ךיז סע טלדנַאה סלייטנטסערג -- וויטַאגענ טקריוו

 יד ּפָא-טסיוטש טייקנזָאלבעגפיוא עשיטקַאטמוא טפָא רעייז ןוא ךיז ייב ןסיררַאפ קרַאטש ןרעוו

 ןיוש טָאה םיריבג ענעמוקעגפיוא עכלעזַא ןגעוו .רעדניק ענעגייא ערעייז וליפַא ןוא ללכב טנגוי

 רעייז ןרילרַאפ ייז זַא ,ל"ז גרעבנירג םייח רעביירש ןוא רעקנעד רעטמירַאב רעד טגָאזעג לָאמַא

 .טשינ ייז ןעניפעג ןרעדנַא ןייק ןוא רעגייטש-סנבעל ןשידַיי

 יו ױזַא טשינ לייוורעד ןענייז ןדִיי רענַאקירעמַא-דרָאנ יד טימ ןעגנוָיצַאב ערעזדנוא (4;

 ייא סָאװ גנוָיצַאב עכעלטניירפמוא עניימעגלַא ןיא יד זַא ,ןייז ןעק סע .ןייז טפרַאדעג ןטלָאװ ייז

 -נוָיצַאב יד ףיוא ךיוא טקריוװ ,עקירעמַא-דרָאנ יבגל רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל יד ןיא ןַארַאּפ

 .רעדנעל יד-טָא ןיִא םיבושי עשידַיי יד ןופ ןעג

 טימ טנגוי רעזדנוא ןריסערעטניארַאפ וצ ףיוא ןָאטעג קינייו רעייז טציא זיב ןבָאה רימ,

 ןופ טרעטייורעד יז זיא רעבירעד ,טרפב לארשי-תנידמ טימ ןוא ללכב ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא

 רָאנ טַאהעג לָאמַא טָאה ,לשמל ,יַאקִיַארבעה;, יד ןעוו .סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןופ ןוא זדנוא

 טנדרָאעגניײא ןטרָאד זיא סָאװ ץנערעפנָאק ַא וצ ןעמוק ייז ןופ 300 ןגעלפ ,רעדנירגטיפ 0

 זיולב ןעמוק סע ןוא ,רעדילגטימ טנזיוט 25 עיצוטיטסניא-טנגוי עבלעז יד טָאה טציא .ןרָאװעג

 "ייז ןבעל-רוטלוק סָאד ןוא עיגילער יד .ץנערעפנָאק ַא ןרעהסיוא גנילדנעצ עכעלטע עטלייצעג

 סע זיא םזיטימעסיטנַא רעד ךיוא רעבָא ,ןבעל רעזדנוא ןיא ןרָאטקַאפ עוויטיזָאּפ קפס-ילב ןענ

 רעד זיא רעטלעלטימ ןיא ביוא .ןעגנילק טשינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 רע טריפ ,ןדִיי ןופ גנערבמוא םוצ טריפעג זיולב טָאה סָאװ רָאטקַאפ ַא ןעוועג םזיטימעסיטנַא

 .םוטנדִיי ןופ גנוטלַאהפיוא רעד וצ לָאמטפָא טנייה

 -כעלגעמ טיול ןוא ןרָאטקַאפ עוויטיזָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןעגנערטשנָא ךיז ןעמ ףרַאד;

 ןצנַאג ןטימ ןוא ,קיטכירפיוא ,ןָאט ױזַא ןלעװ רימ ביוא .עוויטַאגענ יד ןריזילַארטײנ וצ ןטייק

 ןקירָאי-טרעדנוה ייווצ םעד ןרעייפ וצ ןטכיזסיוא ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ןפָאה רימ ןענעק ,ןצרַאה

 רימ עכלעוו ןיא ,יד ןופ ןעגנוגנידַאב ערעסעב ןיא וליפַא ,בושי ןגיה רעזדנוא ןופ רַאסרעווינַא

 ,רעטציא ךיז ןעניפעג
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 ןָאסלרע ב ריאמ

 רָאי 9 עטצעל יד ןיא ץניוװָארּפ ןיא ןועוו לוש שידִי

(1958-1962) 

 :ריפ:ױראצ

 טָאה ,יזכרמה ךוניחה דע ןטימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ישארה ךוניחה-דעוו רעד טייז

 -טלָאהניא ןוא -עיצַאזינַאגרָא ןכַאמכרוד ןביוהעגנָא דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןזעוו ךוניח רעד

 .רָאי וצ רָאי ןופ רעטלוב סױרַא ןעמוק סָאװ םַייוניש

 ןלַארטנעצ ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז סָאװ ןעלטימ עשימָאנָאקע יד

 .רעירפ יװ םענרַאפ ןרעסערג ַא ןופ טעברַא ןַא ןריפוצכרוד טכעלגעמרעד ןבָאה ךוניחה דעוװ

 -רַאסיוא ,ןרָאפנעמַאזוצ עלענָאיגער ,ןסרוק-רינָאיצקעּפרעּפ ,סרערעל ןוא םינקסע רַאפ ןויע ימי

 ערעסערג יד ןיא עלַארטנעצ רעד דצמ ןכוזַאב ערעטּפָא ,ןלַאירעטַאמ עשיטקַאדיד ןופ גנוטעב

 -עגטימ ליפ ןבָאה ץניװָארּפ רעד ףיוא ןזעוו-לוש ןרַאפ עציטש ערעסערג ַא ךיוא ןוא םיבושי

 םעד ןענָאמרעד רימ ןזומ ןורחא-ןורחא ןוא .ךַאילש ןרעטיירב ַא ףיוא סױרַא לָאז סע זַא ,טקריוו

 ,תתעב רבד ַא יװ ןעמוקעג זיא סָאװ גנומענרעטנוא עקיזיר ַא ,ליווסעזָאמ ןופ רַאנימעס םעיינ

 סָאװ סעיצוטיטסניא עלַא יד ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז סע ןעוו ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רע תמחמ

 .ץניװָארּפ רעד רַאפ סרערעל טלעטשעגוצ םתעשב ןבָאה

 ןענעכייצרַאפ וצ טעברַא ריא ןיא טָאה יזכרמה ךוניחה דע ןופ ָארויב עלַארטנעצ יד

 רַאפ רעכיב ןוא םידימלת רַאפ ןטסקעט-ןרעל :רָאי 5 עטצעל יד ןיא ןעגנוכיירגרעד עסיורג

 ןרָאטקעריד רַאפ ןעגנוזייוונָא עשידָאטעמ עקידרדסכ ,רערעל םענופ גנורינָאיצקעפרעּפטסבלעז

 ןעניפעג סָאװ רעגנילדנעצ ןוא רעגנילדנעצ יד טימ טקַאטנָאק רעכעלטפירש ַא ןוא סרערעל ןוא

 ןענייז ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעסיורג ךעלדנעמוא רעד ןיא טמַאזנייארַאפ ןוא טײרּפשעצ ךיז

 סָאװ ויירב רעטרעדנוה יד .טקיטפעשַאב זיא ָארויב יד סָאװ טימ טעברַא עכעלגעטיגָאט יד

 טדניברַאפ סָאװ קירב םענעריּפַאּפ ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש סױרַא טקיש ןוא טמוקַאב ָארויב יד

 .תומוקמ עלַא יד טימ זדנוא

 -נגונעג ןענייז ןעלטימ עטנכערעגסיוא יד זַא ,ןעקנעד וצ ןעוועג תועט ַא רעבָא טלָאװ סע

 ןלַארטנעצ ןופ סרערָאפמורַא יד ןופ טייקיטעט עמַאזימ יד ןרעו טלעטשעגטסעפ ףרַאד סע .עקיד

 סָאװ ןשטנעמ-דניברַאפ ערעדנַא ןוא ןרָאטקורטסניא עשיגָאגַאדעּפ ,ןרָאטקעּפסניא :ךוניחה דעוו

 ןקסע ןרַאפ עיצַאטנעירָא ,רערעל ןרַאפ ןעגנוזייוונָא עשיטקַארּפ ןעגנערב ןוא םיבושי יד ןכוזַאב

 ןוא הכרב ַא עקַאט זיא ןָאזרעּפ ַאזַא ןופ ךוזַאב רעד .בושי ןרַאפ טרָאװ שירערעלקפיוא ןוא

 ,םימרוג עטנכערעגסיוא יד רַאפ שירעיצרעד רעייז

 יד ןופ ןכירטשטנורג רָאּפ ַא בייהנָא םייב ךיילג ןלעטשוצטסעפ קיטיינ טגנידַאבמוא זיא'ס

 ,סערייא-סָאנעוב רעסיורג רעד ןופ בושי ןשידַיי םוצ ץַאזנגעק ןיא דנַאל ןופ ןרעניא ןיא םיבושי

 ץניװָארּפ רעד ףיוא הביבס רעד ןופ דליב רָאלק ַא ןבָאה ןוא ןייטשרַאפ ןענעק לָאז ןעמ ידכ

 ןטעברַא וצ רערעל םעד סיוא טמוק סע עכלעוו ןיא

 קרַאטש רעייז טָאה טָאטש ןיא ףרָאד ןופ ןייגוצרעבירַא סעצָארּפ-טלעוו רענײמעגלַא רעד

 -עװַאב-עיצַאזינָאלָאק יד ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא זיא ןטסקרַאטשמַא .בושי רעזדנוא ןפָארטעג

 טָאה ןעגנומענרעטנוא-עירטסודניא עריא טימ טָאטש יד ןעוו ,רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא ןוא גניג
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -נייא ןשידַיי םעד ןופ ןרָאװעג טקידיײלעגסיוא עינָאלָאק יד זיא ,טנגוי עשידִיי יד טּפַאזעגנייא
 טייקשידַיי ןופ סרעטנעצ עקיטכיוװ ןעוועג ןענייז סָאװ ךעלטעטש עדנגיל-טנעָאנ יד .רעניוװ
 רימ ןבָאה ףוס םוצ .ןדיי-טשינ טצעזַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה'ס ןוא ןרָאװעג רערעטיש ךיוא ןענייז
 טרעטייוורעד ןוא טמַאזנייארַאפ זיא רעניוװנייא רעשידִיי רעייז :ץניװָארּפ ןופ טעטש עסיורג יד
 .סערייא-סָאנעוב רעטנעצ ןשידִיי ןסיורג םעד ןופ

 ןעלקיװטנַא וצ ךיז ץניװָארּפ רעד ףיוא ןזעוו-לוש רעזדנוא סיוא טמוק ןטקנוּפ ָאייד ןיא
 -סָאנעוב ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ ןדיישרַאפ ץנַאג זיא סָאװ סעצָארּפ ַא ןכַאמכרוד ןוא
 .ןבעל-הליהק שידִיי טריזינַאגרָא ןַא טימ עסַאמ רעשידַיי רעטקַאּפמָאק ַא ייב ,סערייא

 ןוא וגיױא ערעדנַא רָאג טימ ץניוװָארּפ רעד ןופ ןזעוו-ךוניח ןפיוא ןקוק רימ ןזומ ,ןכ םא
 .ןריזילַאנַא רעטייוו ןלעװ רימ עכלעוו ,קיטַאמעלבָארּפ ריא וצ גנַאגוצ ןרעדנַא ןַא ןבָאה

 ץניװָארּפ רעד ףיוא לוש רעד ןופ טלַאהניא ןוא רוטקורטס

 רעצרוק ַאזַא ןופ ףיולרַאפ ןיא זַא ,ןגָאזסיױרָאפ טנעקעג טשינ טלָאװ רעעזצרַאװש םוש ןייק

 -סױרַא קידתוירזכא ױזַא ןסיוו ןוא עיצידַארט ,רוטלוק עשידַיי עטנפיוהעגנָא עצנַאג יד טעװ טייצ
 .טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןלעטשוצטסעפ זיא סָאד יװ ,םייה רעשידַיי רעד ןופ ןרעװ ןסיוטשעג
 רָאנ טשינ ?עמַאמ עשידִיי ַא סָאד זיא ,"?ימענ תאזה? :עגַארפ יד ךיז רימ ןגערפ לָאמנייא טשינ
 ןשיטע םעד וליפַא טרירָאנגיא יז רָאנ ,בוט-םוי ןשידִיי ַא ןופ טלַאהניא םעד טשינ יז טסייוו
 ןלעטש ןוא דמערפ ןצנַאגניא ריא ןענייז ןטרעװ עשידִַיי ,תבש ַא ןופ טרעװ ןשיטעטסע ןוא
 קידנבָאה טשינ ,לוש רעשידִיי רעד ןיא דניק סָאד טקיש עמַאמ ָא"יד .םותח רפס ַא רָאפ ךיז טימ

 .תוישעמ תווצמ טימ ןדנוברַאפ זיא קלָאפ ןשידַיי ןופ ךשמה זַא ,גנוגייצרעביא עכעלרעניא יד
 ַא ןָא לוש רעשידִיי רעד ןיא דניק עשידִיי סָאד טמוק ,הביבס ַאזַא ןיא ןסקַאװעגסיױא

 יד ןריפכרוד לוש יד ףרַאד .סעיצָאמע עשידַיי ןָא ןוא טײקשידִיי ןופ ןפירגַאב ןָא ,ךַארּפש
 לָאז רע ּוװ רעפסָאמטַא רעשידִיי ַא ןיא דניק סָאד קידהגרדהב ןריפוצניירַא ןופ טעברַא ערעווש
 .טייקשידַיי ןעמוקַאב ביל ןבייהנָא ךיוא לָאז ןוא שימייה ןליפ ךיז

 זיא סָאװ ץלַא ןופ -- טגָאזעג יװ -- טרעטייװרעד ,עמַאמ עשידִיי עטשידִייעגסױא יד
 ריא ןופ ןכַאװּוצפױא ןָא םורַא ױזַא טבייה ,טַאט ןיא ןה ןוא טרָאװ ןיא ןה ,רעייט ױזַא זדנוא
 טבייה ןוא ליומ סדניק ריא ןיא טרָאװ שידִיי ַא טרעהרעד יז ןעוו לעיצעּפס ,ףָאלש ןשיגרַאטעל
 .ןייא טנדרָא לוש עשידַיי יד סָאװ תוביסמ ענייש יד טימ ןרעוװ ןסירעגטימ ןָא ךיוא

 -גיּפש ןלוש יד ןוא ןדיישרַאפ רעייז תומכ רעייז ןיא ןענייז ץניװָארּפ רעד ףיוא םיבושי יד
 -ַאב יד טול ןעזסיוא ןקיטרַאנגײא ריא טָאה לוש עדעי .טייקכעלקריוו ָא-יד ּפָא טקַאזקע ןעל
 סרעניווונייא לָאצ רעד טיול תודירי ןוא תוילע טכַאמעגכרוד טָאה יז ,ץַאלּפ םעד ןופ ןעגנוגניד
 טלדורּפשעג לָאמַא ןבָאה סָאװ םיבושי ףיוא ןזייוונָא ןענעק רימ .טרָא ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ

 ,ייז ןעװעטסוּפ טנייה ןוא םינינב ענייש טיובעגסיוא טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ןוא ןבעל שידִַיי טימ
 ביילברעביא רעניילק ַא יו רעמ טשינ יז זיא לוש ַא ןַארַאפ טרָא ַאזַא ןיא ךָאנ זיא סע בוא ןוא
 .רבע םענייש ןקילָאמַא םעד ןופ ןטָאש ַא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעקילָאמַא רעד ןופ

 -עטקַארַאכ רעד רַאפ םרוג ַא ךיוא זיא ,רָאטקַאפ-תומכ םענעזיװעגנָא םעד טימ ןעמַאזוצ
 עקידנפערטַאב יד ןיא סרעניוװנייא עשידִיי יד ןופ םַאטשּפָא רעד לוש רעשידִיי רעד ןופ קיטסיר
 ךַארּפש עשידִיי יד עכלעוו ייב ,טנעמעלע ןטנַארגימע ןַא ךָאנ ןגָאמרַאפ סָאװ רעטרע .םיבושי
 םיבוט-םוי ןוא ןָאנבױא םעד טמענרַאפ רפס שידִַיי ַא ּוװ ,טצונַאב רדסכ טרעוו ןוא ךָאנ טבעל
 עטנכערעגסיוא עלַא יד לייוו לוש עשידִיי עקרַאטש ַא ןגָאמרַאפ ,טיהעגּפָא קירעהעג יװ ןרעוו

 ןבעל-הליהק רעזדנוא ןופ עיצוטיטסניא-ןיורק יד ןכַאמ וצ טנוזעג םימרוג ןענייז ןרָאטקַאפ
 ַא ןופ טעמכ רעדניק יד ןופ ךוזַאב רעד זיא ןלוש ָא-יד ןיא .זייב סָאדלַא ןופ ןצישַאב וצ יז ןוא
 .טנעצָארּפ טרעדנוה

 ןבָאה םיבושי עקינייא סָאװ עיצַאמרָאפסנַארט עסיורג יד ךעלביילגמוא טעמכ זיא ךדיאמ
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 -עג ייז רַאפ זיא לוש רעשידִיי רעד ןופ טייקידנעוװטיונ יד .ןרָאי עטצעל יד ןיא טכַאמעגכדוד

 רדסכ טגרָאז ןעמ ןוא ןטוג םוצ ןטיבעג ירמגל ךיז טָאה ריא וצ גנוָיצַאב יד ,עמָאיסקַא ןַא ןרָאוו

 יד זַא ,גנורעדָאפ עטנוזעג יד ןענַאטשטנַא זיא סע .גנורעסעברַאפ ןוא גנוקרַאטשרַאפ ריא רַאפ

 -עגלַא יד יוװ ָאוינ ןרעכעה ַא ףיוא ןייטש טלַאהניא ןוא רוטקורטס ריא ןיא לָאז לוש עשידִיי

 ,לוש-הכולמ עניימ

 ענעריובעג-יה יד סָאװ טירש עקידנעייגטייו יד ןרעוװו וצ טנכייצרַאפ טרעוװ ןענייז סע

 -עגנייא רעדָא טיובעגפיוא ןענייז סע :לוש רעשידִיי רעד תבוטל טצעזעגכרוד ןבָאה םינקסע

 ןדַאלעגנייא ןענייז סע ;ןעגנוטכירנייא עטסעיינ יד טימ סעדייבעג ענרעדָאמ ןרָאװעג טפיוק

 -שינכעט ַא טימ ןלוש טגרָאזַאב טָאה ןעמ ןוא עיצקעריד רעיירפ ַא טימ ןרָאטקעריד ןרָאװעג

 -ָארּפ ןופ ןזעוו:לוש ןפיוא ןריפנייא עיינ רָאג ןענייז סָאד סָאװ ,לַאנָאסרעּפ ןויטַארטסינימדַא

 -סנַארט קעװַא ןלעטש םיבושי ערעסערג יד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד ןיוש זיא ןינע רעד ;ץניוװ

 .םיהַא ןוא לוש ןיא רעדניק יד ןריפ סָאװ ןעלטימ-טרָאּפ

 ץניװָארּפ ןופ ןבעל ןשידִיי ןפיוא ןרעיול ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא ןיוש זיא סע יװ

 ןדליב ץניװָארּפ ןיא ןדִיי יד .טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןבעל ןשידִיי ןפיוא יװ ןרַאפעג ערעסערג

 סע :הביבס רעשידַיי-טשינ ַא ןופ טלגנירעגמורַא וצרעד ןענייז ןוא ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןייק טשינ

 יד ןיא :טײקשידִיי וצ ןפור רדסכ לָאז סָאװ רָאטקַאפ רעקידנריטנעירָא-קיטסיײג רעד טלעפ

 עשידִיי ןייק ךעלגעט טשינ טמוקַאב ןעמ :תודחא ןופ ןלעפ סָאד ךיז טקרעמ םיבושי עניילק

 ןרָאטקַאפ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא סעלַא סָאד .לארשי-ללכ טימ ןדניברַאפ לָאז סָאװ גנוטייצ

 רעליש רעד ידכב ןדנעװנָא לָאז רע דָאטעמ ןכלעוו ,עמעליד רעד רַאפ רערעל םעד קעװַא ןלעטש

 .טייקשידַיי ןופ גנולעטשרָאפ ערָאלק ַא םייה ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןגָארטסױרַא לָאז

 םידומיל יד ןופ טירשרָאפ ןפיוא ןייז וצ רתוומ ןעגנוװצעג רערעל רעד זיא לָאמ ךס ַא

 -נײא רעד זיא סָאד לייו ,ןעגנורעייפ ןוא תוביסמ ןופ רעריפנָא ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןוא

 ,םייה רעד טימ לוש יד טדניברַאפ סָאװ געוו רעשירעַיצרעד רעקיצ

 סעירָאגעטַאק ןיא ןלוש יד ןייא טלייט סָאװ 52 'מונ עלעבַאט רעד ןיא ןייא ךיז ןקוק רימ ןעוו

 'ןעניפעג ,לכה-ךסב 4.521 ,1962 רָאי ןופ סרעליש לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ זַא ,רימ ןעניפעג

 טימ עטריזינַאגרָא-טוג ןלוש סעירָאגעטַאק רעט2 ןוא רעט1 רעד ןיא (7690 רעביא) 3.429 ךיז

 -ןרעל ַא טריפעגסיוא טרעװ סע עכלעוו ןיא -- רערעל ןייא יװ רעמ רעדָא רָאטקעריד ַא

 ןיא 4 עפורג רעד ןופ ןלוש יד .יזכרמה ךוניחה דעװ םענופ ןעגנוזייוונָא יד טול םַארגָארּפ

 ךעלטייהנייא טשינ ךיוא ןענייז -- סעינָאלָאק עשידִיי ייב ךעלטעטש -- עלעבַאט רעבלעז רעד

 -נעגרַא ענעדיישרַאפ יד ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידַיי יד טָאה ,טסּוװַאב יװ .טלַאהניא רעייז ןיא

 ךעלדנעטשרַאפ ךיז טפור סָאד .טנעמעלע ןכעלטייהנייא ןייק טצעזַאב טשינ ןצניװָארּפ רעניט

 .לוש רעשידַיי רעד ףיוא ךיוא אליממ ןוא טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןופ יובעג םעד ףיוא ּפָא

 .םוקינוא ןַא טעמכ רָאפ ךיז טימ ןלעטש ריא םורַא סָאװ ךעלטעטש ּיד ןוא ליוװסעזָאמ :לשמל

 ַארַאלק ַאשזיוו ןיא טעשעג עבלעז סָאד .טײקיטרַאנגײא רעשידַיי ןופ םתוח ַא ןעמ טניפעג טרָאד

 צרעדנַא יד ןופ .-- ַאּפמַאּפ ַאל ץניוװָארּפ --- ינָאקסַאנרעב ןיא ןוא --- סָאיר-ערטנע ץניוװָארּפ --

 ןָאטעגּפָא ייז ןופ ךיז טָאה הניכש יד זַא ,ןגָאז וצ ןביולרעד ךיז רימ ןגעמ ךעלטעטש

 גנוָיצַאב יד זַא ,רימ ןקרעמַאב 1962 ןוא 1958 ןרָאי יד ןשיווצ ךיילגרַאפ ַא ןכַאמ רימ ןעוו

 גנויצרעד עשידִיי ןייק טָאה סָאװ ןעמַאמ רעד ייב אקווד רעוויטיזָאּפ ןרָאװעג זיא לוש רעד וצ

 רעשידַיי רעד רַאפ שיטסַאיזוטנע רעמ גָאט וצ טנייה ןענייז םינקסע יד זַא ןוא ןעמוקַאב טשינ

 יװ רעסערג ליפ ןענייז לוש רעשידַיי רעד וצ ןעגנורעדָאפ יד ןוא סרעייגרָאפ ערעייז יוװ לוש

 ,קירוצ רָאי 5 טימ

 צצנַאג יד ןטיבעג ךיז טָאה סע זַא ,ריפסיוא םוצ רימ ןעמוק ןטגָאזעג םעד ןופ אצוי-לעוּפ סלַא

 -עריובעג-יה ַא ,ןקסע ּפיט םעיינ ַא ןבָאה רימ .דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןזעוו-לוש ןופ עמַארָאנַאּפ

 ,362:3 ןטייז עז *
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 סָאד ןוא קירוצ רָאי 5 טימ סָאװ סָאד טשינ ךיוא זיא ןלוש ערעזדנוא ןופ דימלת רעד .םענ

 .טייקכעלקריוו רעיינ רעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא רעכלעוו ,רערעל ןפיוא לח זיא ענלעז

 -ַאק טול עטלייטעגנייא ןלוש -- 2 ןוא 1 'מונ סעלעבַאט יד ןיא ןייא ךיז ןקוק רימ ןעוו
 ָא-יד טכיילגרַאפ סָאװ 3 'מונ עלעבַאט רעד ןיא ןוא -- 1962 ןוא 1958 ןרָאי יד ןיא סעירָאגעט

 -ַאק רעט2 ןוא רעט1 רעד ןופ ןלוש יד :ןעגנוניישרעד עטנַאסערעטניא רימ ןקרעמַאב ,ןטַאד

 גוחק קירבור עיינ ַא ,ןלושלטימ עיינ וצ ןעמוק סע :זייווכעלסיב ךיז ןקרַאטשרַאפ סעירָאגעט

 ןיא ןעוועג רעירפ זיא סָאװ -- ןַאוכיןַאס -- לוש עיינ ַא עירָאגעטַאק רעט1 רעד וצ ןוא "ירבע

 רעביא טייג סעירָאגעטַאק עדייב יד ןופ םידימלת לָאצ ענײמעגלַא יד .עירָאגעטַאק רעט2 רעד

 רעד ןופ וויטקעּפסער 7650 וצ 7296 ןופ ה"ד ,1962 רָאי ןיא 3.439 וצ ,1958 רָאי ןיא 2,934 ןופ

 190 ןופ) טעמכ ךיז טלּפָאטרַאפ ןרַאנימעס יד ןופ סרעליש לָאצ יד .םידימלת לָאצ רענײמעגלַא

 .(327 וצ 125 ןופ) ליפ ױזַא לָאמ 3 טעמכ םידימלת יד ןרעוו ןסרוק-טנווָא יד ןיא ןוא (357 וצ

 טעמכ טייבמוא רעד זיא סעינָאלָאק יד ייב ךעלטעטש ןוא סעינָאלָאק יד ןופ ןלוש יד טימ

 רָאי םוצ 2 זיולב רעביא ןביילב ,1958 רָאי ןיא סעינָאלָאק יד ןיא ןלוש 7 ןופ :רעטרעקרַאּכ ַא

 9 עלעבַאט

 סרעליש לָאצ ןוא ,סעירָאגעטַאק ערעייז טיול ןלוש ןופ עלעבַאט-ךיילגרַאפ

 1962 --- 1928 ןרָאי

 עירָאגעטַאק טיול ןלוש לָאצ

 ןעגנוקרעמַאב 1962 רָאי 1958 רָאי עירָאגעטַאק

 3 7 סעינָאלָאק

 12 13 ךעלטעטש

 28 21 עט3

 8 9 עט2

 11 10 עט1

 62 60 לכה-ךס

 ןסרוק-טנװַא ,ןלושלטימ ,רענטרעגרעדניק ,ןלוש יד ןיא סרעליש לָאצ

 1069 -- 1938 ןרָאי יד ןיא םיירבע םיגוח ןוא

 ירבע גוח ןסרוק-טנװָא ןלושלטימ םינג ןלוש

 (962 -- 1958 1962 -- 1958 1962 -- 1958 1962 -- 1958 1962 -- 8 עירָאגעטַאק

 סי 4 אר א יי עי יד יא עי 27 110 סעינָאלָאק

 = = -- = = == == = = 56 52 297 425 ךעלטעטש

 = = == 109 --- יי "= 44 72 549 8 עט3

 = = == עט ןאב === = = לבב 3068 5 עט2

 25 -=-  1500 2 357 0 523 9 1.870 23 עט1

 25 -- 337 5 2357 0 6906 85 23.106 2991 לכה-ךס



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 סרעליש 447 ןופ ,סעינָאלָאק יד יב ךעלטעטש יד ןיא .27 ןרעװ סרעליש 110 ןופ ןוא 2

 ןעמַאזצ סעירָאגעטַאק עדייב טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .1962 רָאי םוצ 353 ןרעװ ,1958 ןיא
 רענײמעגלַא רעד ןופ 1400 רעביא ה"ד ,םידימלת 587 ,1958 רָאי ןיא ןבָאה ייז זַא רימ ןעעז

 -עג שרעדנַא רעדָא סרעליש 280 יװ רעמ טשינ יז ןגָאמרַאפ ,רעבָא 1962 ןיא .םידימלת לָאצ

 ,לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 996 יד ייב ,טדער

 ןופ 1202 רעביא -- םידימלת 530 עירָאגעטַאק רעט3 רעד ןיא רימ ןבָאה 1958 רָאי ןיא

 רעד ןופ 1500 רעביא ה"ד ,סרעליש 702 ןַארַאפ ןענייז 1962 ןיא .-- לָאצ רענײמעגלַא רעד

 -ימלת 109 טימ ,ןסרוק-טנוװָא :קירבור עיינ ַא וצ ךָאנ טמוק סע ןוא סרעליש לָאצ רענײמעגלַא

 םוצ 28 ןרָאװעג ןענייז 1958 ןיא 21 ןופ .ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא ןלוש לָאצ יד ךיוא .םיד

 .1962 רָאי

 4 עלעבַאטמ

 : ןרָאי יד ןיא ץניװַארּפ רעד ףיוא ןלוש יד ןופ ןטַאד-ךיילגרַאפ
7, 1958, 1959, 1960, 1961, 1969 

 162 1961 160 199 18 157 לָא צ

 62 56 51 55 6 66 ןלוש

 28 21 29 30 25 26 רענטרעגרעדניק

 9 8 7 6 5 3 ןלושלטימ

 14 10 10 9 6 4 ןסרוק-טנוװָא

 160 121 10 125 138 148  לַאנָאסרעּפ-רערעל
 יי יי ילך ,ץטףטטטטיש

 ס'רצ לייש לא צ

 2:06 26 25 2,656 21 246 ןדַארג יד ןיא

 6 0 85 6817 85 709 ןטרָאגרעדניק ןיא

 237 128 121 52 125 1 ןסרוק-טנוװָא

 25 = - = == = ירבע גוח

 257 202 277 29 190 10 ןלושלטימ ןיא

 221 2053 28 24 201 2616 סרעליש לָאצ ה"ס

 ןרָאי יד םיוגנעל דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןזעוו"לוש םעד ןופ ץיצולָאװע
7 --- 1962 

 תוארמל .ןרָאי עטנָאמרעדנביױא יד ןופ ןטַאד-ךיילגרַאפ זדנוא טגנערב 4 'מונ עלעבַאט יד
 ץניװָארּפ יד סָאװ סעצָארּפ םענופ ףירגַאב ַא זדנוא ןבעג סָאװ ןרעפיצ ענעקורט סָאד ןענייז ןיע
 .רָאי 6 ןופ טינשּפָא-טייצ ָא-םעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה

 -עג טָאה ןעמ זיב רעטצניפ רעד ןיא ןשינעכוז לפיוו ,ןשינעלגנַאר לפיוו ןגעווטסעד ןופ
 ָא-יד ןיא ןקעטש גנונעפָאה רערַאבלטיממוא לפיוו ןוא עיגרענע לפיוו ,געוו ןקיטכיר םעד ןענופ
 זיא סע סָאװ ףמַאק ןקיזיר םעד ןופ ןגָאז-תודע רעטריזיטעטניס ַא ןענייז ייז !ןרעפיצ ?ענעקורט;
 רעד ןיא ןזעוו-לוש םענופ גנורעסעבסיוא ןוא גנוטלַאהפיוא רעד רַאפ ןרָאװעג טריפעגכרוד
 םעד ןופ עיצַאטנעירָא רעד טימ ,ןרעטלע ,סרערעל ,םינקסע רעטרעדנוה ןופ ײמרַא ןַא .ץניװָארּפ

 שי רב יב

 20 0 1 עי ר עי - 8 בי 4 1 2222 בא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעֶד ןופ סקנּפ

 -כיורטש יילרעלכ ןופ דנַאטשַאב ןיא אנוש םעד ןעמוקוצייב ןזיוװַאב טָאה יזכרמה ךוניחה דעוװ

 -- עשיגָאגַאדעּפ ןייר זיב עשימָאנָאקע ןופ -- רעטקַארַאכ ןקיטײזלַא ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןעגנול

 ןינב :ךוניח ןטלעטשעגפיוא טעברַא רערעװש ךרוד םעד ןכַאמ וצ בורח טעָארדעג ןבָאה סָאװ

 ךיז טָאה עמַארָאנַאּפ יד רעבָא ,טקידנערַאפ טשינ ךָאנ זיא ףמַאק רעד .עניטנעגרַא ןרעניא ןופ

 .עטוג רעייז ןענייז ןטכיזסיוא יד ןוא ןטיבעג רעייז

 -1957 ןרָאי יד ןשיװצ טרענעלקרַאפ ןלוש לָאצ יד ךיז טָאה ,סרערעל ןיא לגנַאמ ןבילוצ

 ןופ 4) 1957 ןיא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןלוש לָאצ רעד וצ טכיירגרעד רימ ןבָאה רָאי-ייה .1

 -ָאמַא רצד ןעוו .טָאטשטּפױה רעד ןיא ןזעוועג ןענייז ,טגָאמרַאפ טלָאמעד ןבָאה רימ סָאװ 66 יד

 ָא יד ןענייז ,ךוניחה דעװ ןלַארטנעצ ןטימ טקינייארַאפ ךיז טָאה ישארה ךוניחה דעװ רעקיל

 .ןלוש-טָאטשטּפיױה רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ תושר ןיא רעבירַא ןלוש

 .שיטַאטס רעקינייװ-רעמ טביילב לָאצ יד .הילע ןייק טשינ ךיז טקרעמ רענטרעגרעדניק ןופ

 טיבעג םעד ףיוא לַאנָאסרעּפ ןטריזילַאיצעּפס ןייק טשינ ןבָאה רימ סָאװ םעד בילוצ זיא סָאד

 ףיוא .טָאטשטּפיױה ןיא ןַארַאפ זיא סע יװ סנרָאטקורטסניא-רענטרעגרעדניק ןייק טשינ ךיוא יו

 עבלעז יד ןכַאמכרוד ןלָאז םינג יד ידכב ,ּפָארט םעד ןגייל עקַאט רימ ןפרַאד גנולײטּפָא רעד

 .ץניוװָארּפ ןיא ןזעוו-לוש רעזדנוא ןופ ןטיבעג ערעדנַא עלַא יו הילע

 יצ עכעלטנגוי קינייװ רָאג .ץניװָארּפ רעד ףיוא טייקנטלעז ַא ןזעוועג ןענייז ןסרוק-טנוװָא

 רעבָא זייוכעלסיב .ןסרוק עכלעזַא ןיא ןענרעל וצ סערעטניא ןַא טַאהעג ןבָאה ענעסקַאװרעד

 .סערעטניא ןרעסערג לָאמַא סָאװ ַא ןיא עיטַאּפַא עקיזָאד יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןזיװַאב רימ ןבָאה

 ױזַא לָאמ 2 רעביא ה"ד ,14 רימ ןגָאמרַאפ טנייה .ןסרוק-טנוװָא 4 טַאהעג רימ ןבָאה 1957 ןיא

 :ץרַאּפָארּפ רערעסערג ךָאנ ַא ןיא ןגיטשעג זיא ייז ןיא טנרעל סָאװ סרעליש לָאצ יד ןוא ליפ

 יו סרעליש ליפ ױזַא לָאמ 6 רעביא ,227 -- 1962 -- טציא רימ ןבָאה 1957 רָאי ןיא 31 ןופ

 .רעדילגטימ 25 ןופ דנַאטשַאב ןיא ירבע גוח ַא ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד ץוח ַא .טלָאמעד

 טרעוװ סע יװ ,רעכלעוו ןזעוו-לושלטימ ןטימ טַאהעג רימ ןבָאה ןעגנוכיירגרעד עטסערג יד

 רעד ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאפ טעװ ןוא ףרַאד ,טעברַא ָא-רעד ןופ טרָא רעדנַא ןַא ןיא טגָאזעג ןיוש

 .ץניװָארּפ רעד רַאפ סרערעל ןופ רעגרָאזַאב

 -עס-תודהי רעד רעסיוא -- ןעוועג ןענייז סָאד .ןלושלטימ 3 טַאהעג רימ ןבָאה 1957 ןיא

 לָאצ יד .געוו ןרעוװש םעד ףיוא ץניװָארּפ רעד ןופ טירט עטשרע יד -- ליװסעזָאמ ןופ רַאנימ

 -נַא עכלעזַא ןופ ןטייקידנעװטיונ יד טכַא ןיא קידנעמענ .110 ןעוװעג טלָאמעד זיא סרעליש

 רעטייוו ןייג ןלָאז סָאװ ןטנעגילעטניא עשידַיי ןרימרָאפ ןוא סרערעל ןדליב וצ ףיוא ןטלַאטש

 ןופ תולחתה ךיז ייב ןפַאשעג םיבושי ערעסערג יד זייווכעלסיב ןבָאה ,םיכרד ערעזדנוא ףיוא

 .גלָאפרעד טַאהעג טָאה ווּורּפ יד ןוא .ןלושלטימ-ןרַאנימעס

 סרוק ןרעכעה ַא ןופ טריפ סָאװ ךלהמ ןטייוו םעד ןייג וצ ןעמוקעגנָא זיא טכייל טשינ

 ,טיג טייצ יד סָאװ גנורַאפרעד רעד טימ ןוא טייצ רעד טימ .לושלטימ רעטריזינַאגרָא-טוג ַא וצ

 ןביוהעגנָא ןבָאה םיבושי ערעסערג יד .ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ ןכיירגרעד וצ ןזיװַאב ןעמ טָאה

 גָאט וצ טנייה :ןטכורפ עריא ןבעגעג טָאה גנוניישרעד עטנוזעג יד ןוא ליּפשייב םעד ןָאטכָאנ

 ןיוש ןבָאה 4 עכלעוו ןופ (1957 ןיא יוװ ליפ ױזַא לָאמ 3) ןרַאנימעס-ןלושלטימ 9 רימ ןבָאה

 -נעיירפרעד סָאד .ןזעוו-לוש רעזדנוא ןיא ןטעברַא ןטנעװלָאסבַא עריא ןוא סרוק ןצנַאג םעד

 -- ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא ןטכיזסיוא עטוג ןַארַאפ ןענייז סע זַא זיא טקַאפ םעד ןופ עטסקיד

 -עה ןענעפע םיבושי ערעסערג ערעדנַא ןלָאז -- 1963 -- רָאיַארעביא ףיוא עקַאט רשפא ןוא

 ןלושלטימ ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ ייז ןלעװ טייצ רעד טימ סָאװ ןסרוק ערעכ

 עקידנגונעג ַא ןופ ןלעפ סָאד זיא דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןעמעלבָארּפ עטסברַאה יד ןופ ענייא

 זיא סע רעדָא ןסָאלשעג ןלוש ךס ַא ךעלרעי-רָאי ןביילב הביס ָא-רעד בילוצ .סרערעל לָאצ

 .טַאהעג לָאמנייק ךָאנ עכלעזַא ןבָאה סָאװ םיבושי ןיא ןלוש עיינ ןענעפע וצ ךעלגעממוא זדנוא

 -נוא עלַא רַאפ סרערעל לָאצ עקידנגונעג ַא ןבָאה סָאד ליצ רעזדנוא ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא

 קנַאד ַא ,טּפױהרעביא ,טכיירגרעד טעמכ ליצ םעד רימ ןבָאה רָאי-ייה .ןשינעפרעדַאב ערעזד

 יע טא



 .ליװסעזָאמ ןופ רַאנימעס-רערעל רעיינ רעד טלעטשעגוצ זדנוא טָאה סע סָאװ סרערעל יד

 ןטנעדעצערּפ ןָא סרערעל לָאצ ַא וצ טכיירגרעד רָאי-ייה רימ ןבָאה גָארטיײב ןייז בילוצ זיולב

 ,160 :ץניװָארּפ רעד ףיוא ןזעוו-ךוניח ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ןטלָאװ ,6 'מונ עלעבַאט רעד ןיא ןזיוועגנָא טרעוו סע יװ .קידנגונעג טשינ לָאצ יד זיא ךָאד

 -ניא רימ ןפרַאד .סרערעל יד ןבָאה רימ ןעוו ןלוש 8 ךָאנ ןענעפע טנעקעג רָאי סקיטנייה רימ

 םעד ןלָאז ייז ידכב ץניוװָארּפ ןופ ןרַאנימעס יד ןקרַאטשרַאפ ןוא טעברַא רעזדנוא ןריציפיסנעט

 עטצעל סָאד .רעכעה ךָאנ טשינ ביוא ,סרערעל לָאצ עקיטיינ יד ןלעטשוצ זדנוא גָאט ןקידנגרָאמ

 .ייז ןשיווצ ןופ עטסעב יד ןביילקסיוא טנָאקעג ןטלָאװ רימ לייוו ,יאדכ רעייז ןעוועג טלָאוװ

 -נָא זיא סע רעווש יו תודע ןגָאז ץניװָארּפ רעד ףיוא סרעליש לָאצ רעד ןופ ןעלכה-ךס יד

 ןעִיצוצ ןעזעג רימ ןבָאה ןעלטימ עלַא טימ .ןזעוו-לוש ןקיזָאד םעד ןקרַאטשרַאפ סָאד ןעמוקעג

 סקיטנייה ."יתאצמו יתעגי, ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא ןטלַאטשנַא-ךרעל ערעזדנוא וצ םידימלת

 .(1960) סַאדַאסָאּפ ןופ לוש רעד ןיא תבש-תלבק ַא יב טכיל טשטנעב ןירעליש א

 עטנָאמרעדנביױא 4 יד וצ ןענעכער רימ ןעוו .1957 ןיא יו רעמ סרעליש 905 רימ ןבָאה רָאי

 -עפיד יד טלָאװ ,תושר רעזדנוא רעטנוא ןעוועג רעירפ ןענייז סָאװ טָאטשטּפױה רעד ןופ ןלוש

 ,טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא לָאצ עקידובכב ץנַאג ַא ,סרעליש 1.200 ַא וצ ןגיטשעג ץנער

 טיױו יו ןרעסעברַאפ ןוא ןקרַאטשרַאפ וצ ןעלטימ ערעזדנוא ןָא רעטייו ןדנעוו רימ

 זַא ןפָאה רימָאל .דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןזעוו-לוש םעד תבוטל טייקיטעט רעזדנוא ךעלגעמ

 ,גלָאפרעד ןקירעהעג ןטימ טניורקעג ןרעװו טעװ טעברַא רעזדנוא

 -רַאּפ רימ ?ןלוש ערעזדנוא וצ רעדניק עשידִיי עטשידַייעגסױא וצ רימ ןעיצ ױזַא יוװ

 טנדרָא ןעמ .רעפסָאמטַא רעשידַיי ַא ןיא ןיירַא ךעלסיבוצ ייז ןעגנערב ןוא ייז ןריסערעטניא

 -ַאב טרעוו רע .סעיצָאמע עשידִיי ןפורעגסױרַא דניק םייב ןרעוו'ס ןוא םיבוט-םוי ענייש ןייא

 -שידַיי טסייה סָאװ ץלַא ןוא לארשי-בהוא ןַא ןרעו ןָא טבייה ןוא ןדלעה עשידַיי ןופ טרעטסייג

 -רעד טלָאװ םייה יד ןעוו רעסערג ךס ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ גנוקריוו יד .ביל םיא טרעוו טייק
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 יו ןייז טעװ ,ןרעװ טשידַיירַאפ טשינ טעװ םייה יד ביוא .םיא טיג לוש יד סָאװ סָאד טצנעג

 :םילשמ ענייז ןופ םענייא ןיא טגָאז רעגניטע המלש

 ,ןרעה לָאמַא ןיוש ךימָאל ,נ,

 ,ןרעוװ ריווועג לָאמַא ןיוש ךימָאל

 ןראכ שא יע רא ךימ שאד טגנעהט ןיא

 !טשימרַאפ רָאג ,ןבעל'כ ,ןיווש ךָאד ןיב ךיא

 ?ןרָאװעג דניק םעד סא זיא סָאװ ,ןוש רימ טגָאז

 !טשינ ַא -- עקַאט ןרָאװעג םיא סיא זיא סע

 ַא יו ןביילב לוש ןיא בוט-םוי רעד טעװ ןרעוװ טשידִיירַאפ טשינ טעװ םייה יד ביוא ןוא

 ןקריװַאב ןענעק טשינ טעװ סָאװ "ץַאזרע, ןַא ,טרָאװ שינכעט ַא קידנצונַאב רעדָא ,טַאגָארוס

 -עטיל יו רעמ טשינ םיא ןופ ןכַאמ ,ןלייצרעד זיולב טשינ ןעמ ףרַאד בוט-םוי ַא לייוו ,דניק סָאד

 סלַא דניק סָאד ןעיצרעד זיא לוש רעזדנוא ןופ ליצ רעד .ןבעלרעביא םיא עקַאט רָאנ ,רוטַאר

 לָאז רע רָאנ ,לּפירק רעקיטסייג ןייק ןסקַאו טשינ לָאז רע ידכב ,דַיי ןקיניזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ

 ןעמ זומ וצרעד .טייג רע ןיהּוװ ןוא טמוק רע ןענַאװ ןופ ןסיוו לָאז רע ,ןײלַא ךיז טימ ץנַאג ןייז

 .רימ ןבערטש םעד וצ ןוא םייה רעד ןופ ףליהטימ יד ןבָאה

 ןופ לוש-ילצרה רייד, -- "סנרעייבכמ יד ןופ ץנַאט, ,"ןיעידומ תדגא, גנולעטשרָאפ

 .1958 רָאי -- ַאקנַאלב ַאיהַאב

 טשינ ןענייז סָאװ ןלוש טייהרעמ יד .טײקיכַארּפש-ייװצ ןופ טדייל ןַאלּפ-םידומיל רעזדנוא
 ףיוא ןכַארּפש 2 יד ןופ דומיל םעד ןצעזוצכרוד תלוכיב טשינ ךיוא ןענייז טריזינַאגרָא טוג

 -עה ןוא שידִיי גונעג ןציזַאב דימלת רעד לָאז ,ןענרעל רָאי 7 ךָאנ ,דַארג ןט6 ןיא זַא ,ליפיוזַא
 ךרוד דניק סָאד רעבָא טכַאמ .ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןקירדסיוא ןענעק ייז ןיא לָאז דע שַיערב
 -עמ גונעג טימ לושיגנַאפנָא רעד ןיא רָאינרעל 7 רעטעּפש ןוא ןטרָאגרעדניק רָאי 2 לַאמרָאנ
 -ַאב םוצ .ןטַאטלוזער עדנלעטשנדירפוצ ןעמ טמוקַאב ,םידומיל ָא-יד רַאפ ןעלטימ עשידָאט

 טימ ןלוש עטריזינַאגרָא-טכעלש יד ףיוא טשינ ,עקיזָאד סָאד ןזייוונָא טשינ רימ ןענעק .,ןרעיוד
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 .ןענרעל סרעליש ערעזדנוא ןופ טייהרעמ יד סָאװ ןרָאי לָאצ קינייוו יד ףיוא טשינ ןוא רערעל 1
 -נגעק הנווכ רעד טימ .עטצענערגַאב ץנַאג ןעגנוכיירגרעד עקידתומכ יד עקַאט ןענייז רַאפרעד

 רַאפ ליצ-דנע ןַא טנכייצעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,ןרָאטקַאפ עוויטַאגענ עטנכערעגסיוא יד ןקריווּוצ

 עיינ יד טימ קלָאפ רעזדנוא ןופ טסייג רעד זַא ,זיא רֶע ןוא טעברַא רעשירעיצרעד רעזדנוא

 ןעלטימ-טיײלגַאב יד ןייז ןלָאז ,ןפַאשעג טָאה גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ רעזדנוא סָאװ ןעגנומע-טש

 ןלַאעדיא עכיוה יד ןוא דניק םעד ןשיװצ גנודניברַאפ עטנענַאמרעּפ ַא ןפַאש ןוא דומיל ןרַאפ

 טייהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ ןדלעה ןופ לַאװסיױא ןַא ,ןעגנורעייפ-לוש ךרוד קלָאפ רעזדנוא ןופ

 -- ווא ןטּפעצנָאק תואובנ עשידִיי עקיבייא יד ןופ לָאבמיס ַא יװ ןעניד סָאװ ,טנייה ןופ ןוא

 -ַאזילַאער עסיורג רַאפ ןטייקכעלגעמ עטפַאהלפייווצ ןוא ןטייקירעװש יד ףיוא קידנקוק-טשינ

 ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא תוצופת יד ןיא זדנוא ייב ןעלטימ עקיצנייא יד ןענייז סָאװ -- סעיצ

 .ליצ רעזדנוא ןכיירגרעד ןענעק ןלָאז רימ

 זַא ,ןטרַאװרעד וצ זיא'ס ןוא טיבעג םעד ףיוא ןעגנוריזילַאער עסיורג רַאפ ןעייטש רימ

 םעד ןופ טפנוקוצ רעד יבגל רעשידָאטעמ ןוא רעצנַאג ןייז רעפטנע רעד טעװ ןכיג ןיא רָאג

 .תוצופת יד ןיא המשנ סדניק

 ןלוש לטימ

 ערעזדנוא ןופ תועידי יד ןפיטרַאפ ןוא ןרעטיירבוצסיוא ןליוו םענײמעגלַא ןטימ ןעמַאזוצ
 עקיבלעז יד ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיוא טקרעמעג ךיז טָאה טָאטשטּפױה רעד ןיא םידימלת

 ןעמוקַאב רעדניק יד סָאװ תועידי יד זַא ,ןגייצרעביא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה םינקסע :גנובערטש
 בושי ןרעסערג ןדעי ןיא יװ טעמכ ךיז טָאה .קידנגונעג טשינ ןענייז לוש-רַאטנעמעלע רעד ןיא

 -געעג ןבָאה סָאװ סרעליש יד רַאפ ןסרוק ערעכעה רעַירפ ןענעפע וצ גנוגעװַאב ַא ןביוהעגנָא

 .ןרַאנימעס רעדָא ןלושלטימ ןיא ןסרוק ָא-יד ןעלדנַאװרַאפ ךָאנרעד ןוא דַארג ןט6 םעד טקיד

 ערעסערג יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןלושלטימ יד ןענייז ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ

 -רעד ןוא רַאנימעס-"תודהי, םעד ןפַאש וצ "טגַאװעג, טָאה סָאװ ,ליווסעזָאמ ץוחַא -- םיבושי

 ןופ רענייא טייוו רעייז ךיז ןעניפעג סָאװ -- רַאנימעס-רערעל רעיינ רעד ןעמוקעגוצ זיא ךָאנ

 .תוחוכ ענעגייא טימ ןגרָאזַאב ךיז ןוא קידנעטשטסבלעז ןייז טזומעג ייז ןבָאה רעבירעד .ןרעדנַא

 עקידנפערטַאב יד ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ ןטיונ ערעייז ןקעד טנעקעג ייז ןבָאה םורַא ױזַא רָאנ

 ,ןלושלטימ

 ןיא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ה"ע ןינזַארד ףסוי רערעל רעשיטסילַאעדיא רעד

 רַאפ קיטירק גונעג ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע .רַאנימעס ַא טעדנירגעג ליוװסעזָאמ ?ןייז, ןיא

 טָאה "תודהי, רַאנימעס רעד ;רַאבגערפּפָאמוא ןעוועג רעבָא זיא גלָאפרעד ןייז ."הזעה. ןייז

 ערעזדנוא ןיא טעברַא לייט רעסיורג ַא עכלעוו ןופ סרערעל רעטרעדנוה ןבעגעגסױרַא ןיוש

 ַא ןענופעג רַאנימעס רעד טָאה ןַאמטוג ַאדירפ יורפ רעד ןיא .דנַאלסױא ןיא ךיוא יװ ןלוש

 עּפַאמ רעד ןופ ּפָארַא טשינ זיא ליוװסעזָאמ ביוא ןוא .רעשל ןיא ןעוועג זיא סָאװ עיצַארעּפָאָאק

 -רַא ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רַאנימעס םעד קנַאד ַא סָאד זיא רעטנעצ רעשידַיי סלַא

 ,דנַאלסיױא ןיא ןּוא עניטנעג

 -עפע וצ ןסָאלשַאב טָאה סָאװ ץניוװָארּפ רעד ןיא בושי רעטייווצ רעד ןעוועג זיא ָאירַאזָאר

 ָא-םעד ןופ ןטנעירוטיבַא -- סרערעל 5 טנייה ןטעברַא לוש-גנַאפנָא רעייז ןיא .רַאנימעס ַא ןענ

 דַארג ןט6 ןופ סרעליש יד ןופ גנַארד רעד קידריווקרעמ זיא בושי םעד ןיא .רַאנימעס-רערעל

 ,רַאנימעס םעד ןיא םידומיל ערעייז ןצעזוצ רָאפ

 -נעטסיסער .,ַאקנַאלב .ַאיהַאב ,ַאטַאלּפ ַאל ךָאנרעד ,ַאבָאדרָאק ןעמוקעג זיא ָאירַאזָאר ךָאנ
 ןופ ןייזטסּוװַאב ןגעוו תודע עדנגונעג ןענייז ןטלַאטשנַא ערעכעה עלַא יד .עפ ַאטנַאס .,ַאיס

 ןטַײרּפשרַאפ וצ טייקידנעווטיונ יד ןענַאטשרַאפ טוג ץנַאג ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ןוא םינקסע
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 ןיא ןריטנעירָא ייז ןוא עכעלטנגוי יד ןשיװצ -- ָאוינ ןרעכעה ַא טימ --- ,רוטלוק רעזדנוא

 .קלַאפ ןשידַיי םוצ ןרעהעג וצ ץלָאטש ןליפ ןכַאמ ייז ןלָאז סָאװ ןטנעמעלע ןופ ןשינעכוז עדעייז

 רַאנימעס-רערעל םעד ןופ םַארגָארּפ-ןרעל ןטימ ךיז ןעמ טצונַאב רעטרע עטנָאמרעד יד ןיא

 ןלושלטימ ערעזדנוא טקידנעעג ןבָאה סָאװ יד .דוסי סלַא סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ייב

 הדגא ,הנשמ ןופ תודוסי יד ךיוא רָאנ ,רוקמ ןיא ך"נת ןסיוו וצ ןעגנַאגרעד רָאנ טשינ ןענייז

 -ַאנ ,עטכישעג עשידִיי טנרעלעג וויסנעטניא טרעוו ךיוא .דומלת ןופ ןפירגַאב עניײמעגלַא ןיא

 -ייר רעזדנוא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ללכב ןוא םזינויצ ,ןדִיי ייב ןעגנומערטש עלַאנָאיצ

 ,רוטלוק רעקירָאי-טנזיױט-ריפ ,רעבכ

 עשירעיצרעד יד זַא ,טגרָאזעג ךיוא טרעוו ןלושלטימ עטנָאמרעד יד ןופ טייהרעמ יד ןיא

 ןענרעל רעייז ןופ ןרָאי יד ןיא זַא ןוא םישעמ טימ טײלגַאב ןרעוו לָאז םידומיל יד ןופ לייט

 קיטַאמעלבָארּפ רעד ןיא ןייז ךירדמ ייז לָאז סָאװ ןַאלּפ -טייקיטעט ַא ןכַאמכרוד עכעלטנגוי יד ןלָאז

 .ןבעל-שידַיי רעזדנוא ןופ

 --ַאב ָאי ןרעוו ייז רעבָא ,סרערעל עקַאט ןרעוװ ןרַאנימעס יד ןופ ןטנעװלָאסבַא עלַא טשינ

 .בושי רעזדנוא ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד וצ וצ ןגָארט סָאװ ןטנעגילעטניא עשידַיי עקיניזטסּוװ

 רשפא ןוא עניטנעגרַא ץנַאג ןיא םוקינוא ןַא ,ליװסעזָאמ ןיא רַאנימעס םעיינ םעד ןגעוו

 רעד ךרוד ןטלַאהעגסיױא טרעוו ןוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ןוא ,עקירעמַא-דיז ץנַאג ןיא ךיוא

 .קידהבחרהב םיא טלדנַאהַאב סָאװ טעברַא רעדנוזַאב ַא ןַארַאפ זיא ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק

 ןלוש עלַאוגעטניא

 עריא ןקיש ןביוהעגנָא טָאה עמַאמ עגיה יד ןעוו ,ןקסע םענעריובעג-יה ןופ םוקפיוא ןטימ

 ןריסערעטניארַאפ ךיז ןביוהעגנָא טָאה לַאנָאיסעּפָארּפ רעד ןוא לוש רעשידִיי רעד ןיא רעדניק

 לַאקידַאר ךיז לוש רעשידִיי רעד יבגל ןעגנולעטשנייא ןוא תוגשה יד ןבָאה ,ןבעל ןשידִַיי ןטימ

 לוש רעשידִיי רעד רַאפ סעדייבעג ענעגנודעג ןוא רערעל ןייא רַאפ ןטעשזדויב טָאטשנָא .ןטיבעג

 -סנַארט ,לַאנָאסרעּפ ,ןטלַאהעג ,סעדייבעג רַאפ ןענָאילימ ןופ ןטעשזדויב-ןזיר ןסקַאוװעגסיוא ןענייז

 זַא ןענַאטשרַאפ ןרָאטקַאפ עטנָאמרעד-רעַירפ יד ןבָאה םעד טימ ןעמַאזוצ .ַא"א ןעלטימ-טרָאּפ

 יו רעמ טשינ זיא יז ןעו לוש רעשידִיי רעד ןיא דומיל םעד ןצעזוצרָאפ ךעלגעמ טשינ זיאס

 םידומיל יד ןטיירגוצ ףרַאד ,ענרוט ןייא טגנערברַאפ דניק סָאד ּווו ,לוש-הכולמ רעד ֹוצ בָאגוצ ַא

 -הכולמ רעד ןיא ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ךָאנ ןכוזַאב ןוא ןדנַאטשנגעק ערעדנַא ןענרעל ,םייהרעדניא

 טעברַא הכולמ יד סָאװ םַארגָארּפ"רעל עטרעטיירבעגסיוא יד ןצנעגרעד ןענעק וצ ידכ לוש

 .ןלוש עלַארגעטניא ןפַאש ןגעוו קנַאדעג םעד טכַארבעג טָאה סָאד .רָאי וצ רָאי ןופ סיוא

 טנפעעג עטשרע יד טָאה ןוא קידנושחנ ןעוועג טיבעג םעד ףיוא זיא ַאבָאדרָאק טָאטש יד

 "נָא רעד .ענײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טנרעלעג ןענייז םידומיל עשידַיי יד ּוװ לוש ַא

 ןעוועג הליחתכל ןעגנוכיירגרעד יד ןענייז ,ךעלנייוועג יװ .רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא בייה

 -עג טָאה ןעמ .דצ רענעטילעג רעד ןעוועג זיא דומיל רעשידַיי רעד ןוא ,עטצענערגַאב רעייז

 יד קרַאטש רעייז טסַאלַאב סָאװ לוש ּפיט ַאזַא טניול סע יצ קפסב ןעוועג זיא ןעמ ,ןגעו טכוז

 עשידַיי יד .עסיורג יד ןופ טשינ ןענייז ןעגנוכיירגרעד יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,הליהק רעד ןופ עסַאק

 טשינ ,וויטַאיציניא ָא-יד לפייווצ טימ ןעמונעגפיוא ךיוא ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד ,טפַאשלעזעג

 טשינ רעייז טימ וצרעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ יד ןעוועג ןענייז ןילַא ייז סָאװ םעד ףיוא קידנלוק

 סָאװ רעדניק עשידִיי טנעצָארּפ רעקיטשינ רעד לייוו ,לוש רעשידִיי רעד ןיא רעדניק יד ןקיש

 -ניא ןַא ןענעפע וצ הליהק רעקיטרָא רעד ןגיֹוװַאב טָאה גנויצרעד עשידַיי ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 ,לוש-לַארגעט

 טשינ רעבָא זיא יז ,"לוש-לַארגעטניא, טלַאטשנַא ָא-םעד ןפורעג תועט יּפ לע טָאה ןעמ

 ענײמעגלַא עקַאט ןענרעל רעדניק יד סָאװ םעדצָארט לייוו ,ןרָאי עטשרע עריא ןיא לַארגעטניא
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 טעמדיוװעג ןרעװ סָאװ ןהעש לָאצ יד רעבָא זיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא םידומיל עשידַיי ןוא

 רענעלּפ עשירעיצרעד ןענעכייצּוצנָא טשינ טכעלגעמרעד סע זַא ,ןיילק ױזַא םידומיל עשידִיי

 .בייחמ זיא "גנויצרעד עלַארגעטניא, טּפעצנָאק רעד סָאװ םעד טימ גנַאלקנייא ןיא
 ןבָאה ןלוש עלַארגעטניא ןופ טיבעג םעד ףיא בושי רעבָאדרָאק ןופ טירש עטשרע יד

 ,ץנעטסיסַא-רעדניק רעניילק ַא ןופ ןטילעג ןבָאה עכלעוו ,םיבושי ערעסערג ערעדנַא טקריװַאב
 ,טהנעטעג ןבָאה סָאװ עקינעי יד דצמ קיטירק רעקרַאטש ַא ןופ ןוא ןרעטלע יד דעמ עיטַאּפַא ןופ
 -נוסַא ןוא ןַאמוקוט רעטעּפש ןוא ַאסָאדנעמ רעִירפ .טשינ טקידירפַאב עגַאל ַאזַא ןיא לוש יד זַא
 טָאה םיבושי עקיזָאד יד ןיא ןוא ַאבָאדרָאק ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ,(ייװגַארַאּפ) ןָאיס

 ,ָאירַאזָאר ןיא לושיקילַאיב .נ .ח רעד ןופ סנירעליש

 ,רעטיירב לסיבַא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא'ס ןכלעוו ןגעוו לוש טרָאס רעיינ ַא טלקיװטנַא ךיז

 -ניא ןיא ןלוש-בָאגוצ ערעייז ןעלדנַאװרַאפ ןליוו ץניװָארּפ רעד ףיוא םיבושי ערעדנַא תויה

 ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עלַארגעט

 ןלוש 4 יד ןופ ץנעטסיזקע ןרָאי יד ךשמב זַא ,ןלעטשטסעפ ביײהנָא םייב ךיילג רימָאל

 רעפיצ רעלַאסָאלָאק רעד וצ  ַאבָאדרָאק ןיא קידנכיירגרעד ,ןגיטשעג רדסכ רעליש לָאצ יד זיא

 ַא ןיא ןכַארּפש ייווצ זַא ,ןעוועג זיא ןרעטלע יד ןופ טנעמוגרַא רעד !וברי ןכ ,םידימלת 600 ןופ

 ןעוועג שיערבעה זיא ייז רַאפ .ךַארּפש ןייא ןביילקסיוא ןעמ זומ ,ךעלגלָאפ ןוא ליפוצ זיא לוש

 ןטָארטעגוצ ךיוא ןענייז סע .שידִיי טימ ןדנוברַאפ ןייז טשינ רעייז בילוצ ךַארּפש-הרוכב יד

 ענייז ןקיש ןופ טייוו רעייז ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא סָאװ טנעמעלע ןַא ,םידרפס יד לוש רעד וצ

 ,לוש רעשידִיי רעד ןיא רעדניק

 -נוא רעד ןעוועג זיא "!לארשי תיב םייוגה לככ היהנוע רעד זַא ,קורדנייא םעד טכַאמ סע

 רעלַארגעטניא רעד ןופ סרעדנירג עטשרע יד ןגיֹוװַאב טָאה סָאװ רָאטקַאפ רעקיניזטסוװַאברעט

 -רעד ןוא ןלַאפכרוד ערעייז ,ןלוש 4 ָא"יד ןופ זילַאנַא ןוויטקעיבָא ןַא רעבָא ןכַאמ רימ ןעוו .לוש

 -ַאער ןענייז סע .עטשרע יד יו רערעמ ליפ ןעוועג ןענייז עטצעל יד זַא רימ ןעעז ,ןעגנוכיירג
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 לוש יד .גלָאפרעד סיורג טימ ןעגנוטלַאװרַאפ עקיטרָא יד ךרוד ןוויטַאיציניא ןרָאװעג טריזיל

 -לוק רעייז ןופ רעטנעצ רעד ,עקידנדײר-שינַאּפש ,ןרעטלע ענעריובעג-יה יד ייב ןרָאװעג זיא

 -שידַיי ןופ גנורעלקפיוא ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא זיא ןלוש יד ךרוד .רַאּפשנָא רעייז ,ןבעל-רוט

 -עג קרַאטש ָאוינ רעשיגָאגַאדעּפ רעייז זיא טייקנבעגעגרעביא רעייז קנַאד ַא ןוא םינינע-טייק

 -אב םעד ןופ ןעמוקעג סע זיא ךעלריטַאנ .ןלושיהכולמ עקיטרָא יד קידנגָאירעבירַא ,ןגיטש

 ךָאנ ,עיציזָאּפ עקירעהעג יד לייט ןשידִיי םעד טלייטעגוצ ןבָאה סָאװ םינקסע יד ןופ ןיײזטסּוװ

 ןעק ןעמ זַא ןעזרעד ןבָאה ןרעטלע ןעוו .ןטייקירעוװש יילרעלכ טימ ןעלגנַאר ךיז ןוא ןכוז גנַאל

 יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד קידנרענימרַאפ טשינ םידומיל ענײמעגלַא ןוא טייקשידִיי ןענרעל

 -ייב ליפ ןבָאה ןוא ןזעוו-לוש םעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד וצ טכוזעג רעמ ץלַא ייז ןבָאה ,עטצעל

 עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ױזַא .גלָאפרעד ןוא גנורענעשרַאפ ריא רַאפ טרעייטשעג

 ר י.י לא - דמי" חיי דעי ריי ריישא ידידי יי ידי יי = יד רער; ןשרמ?7
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 .1961 רָאי -- ײװגַארַאּפ לעד ןָאיסנוסַא ןופ לוש:לַארגעטניא

 םעד ךרוד ןוא טירש ַאזַא ןכַאמ םייב טלַאה ַאסָאדנעמ .ַאבָאדרָאק ןיא לושלטימ עלַארגעטניא

 לקיצ רעד טרעיד סע סָאװ רָאי ףניפ יד ךשמב זדנוא טימ ןביילב עכעלטנגוי יד ךיוא ןלעוװ

 .עניטנעגרַא ןיא גנודליב-לטימ ןופ

 ַא ןרעוװ ךיוא .לָאז גנויצרעד רעלַארגעטניא ןופ ןיז רעתמא רעד זַא ןטרַאװרעד וצ זיא סע

 סָאד ידכ -- גָאטיײב ןוא ירפרעדניַא -- סענרוט ייווצ ןופ דומיל ַא ןריפנייא ןטימ טעטילַאער

 טשינ ןוא לוש רעשידִיי רעד ןיא גנורימרָאפ עשידַיי ןוא ענײמעגלַא ןייז ןעמוקַאב לָאז דניק

 רעד ןָא ןוא גנויצרעד רעלַארגעטניא ןייק ןופ ןדייר טשינ ןעמ ןעק לייט םעד ןָא .ריא רעסיוא

 ."לוש-לַארגעטניא ,, ןרעוו ןפורעגנָא טשינ טלַאטשנַא רעד ןעק לייט

 -נעגרעד ַא טריפעגנייא ןלוש יד ןבָאה לעטשנייא םעד זייוולייט שטָאכ ןצנעגרעד וצ ידכ

 -רַא-טנַאה ,קיזומ וצ ןעגנוגיינ ןבָאה סָאװ רעדניק .ןדנַאטשנגעק ענעדיישרַאפ רַאפ ערעל-גנוצ
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשירִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעד ןיא טשינ ךָאנ שטָאכ ,ןטייקיעפ ערעייז יירפ ןעלקיװטנַא ןענעק דנַא"א גנונעכייצ ,טעב

 וצ טסַאּפעגוצ גונעג טשינ ךָאנ םינינב יד ןענייז ,טגָאזעג יו .םערָאפ ןוא סָאמ רעקירעהעג

 ןקריוו ןעק סָאװ וויטַאיציניא עיינ עדעי טריפעגנייא טרעו הגרדהב ןוא ןעגנורעדָאפ עכלעזַא

 .ןכעלטנגוי םעד ןופ רעטעּפש ןוא דניק םעד ןופ גנויצרעד רעמָאקלופ רעד תבוטל

 -בָאגוצ יד ןטלַאהוצנָא עקַאט טכעלגעמרעד עניטנעגרַא ןיא לוש-הכולמ עקיטנייה יד

 יד דצמ טייבמוא רעלַאקידַאר ַא ןעזוצסיורָאפ רעבָא זיא סע .ןעמרָאפ עקיטציא עריא ןיא ןלוש

 וצ וויטַאיציניא יד ןעמענפיוא ןפרַאד טפַאשלעזעג עשידַיי יד טעװ ןַאד ןוא ןדרעהַאב-הכולמ

 ןדנַאטשנגעק ערעזדנוא טימ ןטלַאטשנַא-ןרעל עקידנעטשבלעז סלַא ןלושי-לַארגעטניא יד ןפַאש

 .ץנעטסיזקע רעייז רַאפ עזַאב סלַא טלַאהניא ןוא

 םעד ןגעוו גנולעטש עקיטליגדנע ןַא ןעמענוצנָא תלוכיב טשינ ךָאנ רימ ןענייז קיפיולרָאפ

 עסיוועג רעבָא טפַאש ןבעל סָאד .בושי רעזדנוא רַאפ רעטסַאּפעגוצ זיא לוש ּפיט רעכלעוו

 .ןעזוצסיורָאפ ייז דנַאטשמיא טשינ ןענייז רימ סָאװ ןזירּפרויס

 א יע יא יא
 לכת לפה א ייטב קא יאיציקקיר

 .(ײװגַארַאּפ) ןָאיסנוסַא ןופ לוש יד טכוזַאב ,רָאדַאסַאבמַא-לארשי ,יבכרה קהצי

 רַעָירפ יד ןיא ןלוש-לַארגעטניא יד ןופ סנַאלַאב ַא ןכַאמ וצ ךעלגעמ טשינ ךָאנ זיא'ס

 רָאי גנילדנעצ ןבלַאהטרעדנַא טימ זַא ןלעטשטסעפ ָאי ןענעק רימ רעבָא ,רעטרע עטנָאמרעד

 ,תוכיא ןיא ןה ןוא תומכ ןיא ןה טצענערגַאב ןעוועג ַאבָאדרָאק ןיא לוש-בָאגוצ יד זיא קירוצ

 רעשידִיי רעד ןיא רעדניק ערעייז טקישעג טשינ ןבָאה םיל רבעמ ענעמוקעג ןרעטלע אקווד

 הליהק יד רָאנ טשינ זיא גָאט וצ טנייה .ריא וצ גנוַיצַאב ןייק ןזיועגסױרַא טשינ ךיוא יװ ,לוש

 -ויטַאיציניא יד זיא ןוא טריזינַאגרָא טוג ךיז רָאי ןעצ עטצעל יד ןופ ךשמב טָאה עכלעוו --

 צלַא טעמכ ,סעמַאמ עגנוי יד ךיוא רָאנ -- בושי ןופ טירש עשירעיצרעד עלַא רַאפ ןרעבעג

 -עג שּפיה זיא םידימלת לָאצ יד ןוא לושילַארגעטניא רעד ןופ ןטסַאיזטנע ,ענעריובעג-יה

 .ןגיטש

 יװ רעבלעז רעד זיא ,דומיל-שידִיי םעד רעסיוא ,לוש-לַארגעטניא רעד ןופ טלַאהניא רעד

 -גייא ןשהכולמ ריא טימ עיצקעריד יד ,ןדַארג עטריזינַאגרָא-טוג יד ,לוש-גנַאפנָא רעזדנוא ןיא
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 -ןביז רעד ,רָאי ןופ געטנרעל עלַא ךשמב םידימלת יד ןופ ךוזַאב רעכעלטקניּפ רעד ,לעטש

 רעד ,ןפוא ןקידהגרדהב ןוא ןלַאמרָאנ ַא ףיוא םידימלת יד ךרוד ןכַאמ סע סָאװ סרוק רעקירע"

 יד ןוא םידומיל ענײמעגלַא ןופ סרערעל יד ןשיװוצ טשרעה סע סָאװ טקעּפסער רעכעלצעזנגעק

 רעד טשינ טרעטש לייט ןייא ּוװ טייקצנַאג עשינָאמרַאה ַא טפַאש םידומיל עשידִיי יד ןופ סרערעל

 זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ָאד יַאדכ זיא'ס .קיטייזנגעק ךיז ןצנעגרעד ייז ,טרעקרַאפ רָאנ .רערעדנַא

 סרערעל יד ייס ןוא ןרָאטקעריד יד ייס ןענייז ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןלוש-לַארגעטניא 4 יד ןיא

 תויה ,םידומיל עשידַיי ךיוא ייז ןטכירעטנוא ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא ןדַיי דומיל םענײמעגלַא ןופ

 .רַאנימעס-רערעל ןשידַיי ַא ןוא לוש-לַאמרָאנ הכולמ יד טקידנעעג ןבָאה ייז

 עכעלטייהנייא ןַא דניק םעד ןבעג וצ לוש רעד טכעלגעמרעד טײקצנַאג עשינָאמרַאה יד-טָא

 עטרַאצ יד קרַאטש ױזַא ןקידעש סָאװ תוגשה עכעלצעזנגעק ןופ יירפ ,גנויצרעד עשינָאמרַאה ןוא

 ןעיידיא יילרעלכ ןופ עיצַאלימיסַא רעד רַאפ ןדָאב רערַאבטכורפ ַא זיא עכלעוו ,דניק ןופ המשנ

 רעשידִיי רעזדנוא ןופ טייוו ןענייז סָאװ ןפירגַאב ןוא ןעיידיא ךיוא ייז ןשיוצ ,ןפירגַאב ןוא

 ,גנּוױשנָא-טלעוו רעלַאנַאיצַאנ ןוא רעלענָאיצידַארט

 סע ּוװ ,לוש רעלַארגעטניא ןַא ןיא דניק סָאד ןקיש ןטימ זַא ,רָאלק ןעמעלַא רַאפ זיא'ס

 ןיא דניק םייב סנכייצ-עגַארּפ ליפ ןטימעגסיוא ןרעוװ ,עיניל-טכיר עקיצנייאנואנייא ןַא טשרעה

 .עכָאּפע-גנורימרָאּפ ןייז

 -רעד ןדַארג ערעכעה יד ןיא ןרעוו םידומיל עשידִיי רַאפ סעיצקעל עכעלטנכעוו ןעצ יד

 יד ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא ןפרַאד לעיצעּפס .ךָאװ ַא סעיצקעל 4--3 ערעדנוזַאב טימ טצנעג

 ַא רַאפ ןעניד ייז לייוו ,רָאטקַאפ רעשירעַיצרעד ַא ןענייז סָאװ ןבולק-רעדניק עקידנריטסיזקצ

 .ןַאלּפ-םידומיל םוצ גנוצנעגרעד

 יד לייוו ,טפַאשלעזעג רעד רַאפ ךיוא רָאטקַאפ רעשירעיצרעד ַא זיא לושילַארגעטניא יד

 .לוש רעד ןופ ןגעוו עשירעַיצרעד יד ןעניד סָאװ ןזיירק עקיטכיוו ןרעוו ןטעטימָאק-רעטומ

 -נייא ןרעװ לָאמ ךס ַא ןוא סרערעל יד ןופ ןעגנוזייוונָא עשיטקַארּפ ןעמוקַאב ןטעטימָאק יד

 ןדַארג יד ןופ לעטשנייא םעד טיול סרעטומ יד רַאפ סעיצקעל עלעיצעּפס טנדרָאעג

 עצנַאג ןייז טמוקַאב דניק ריא ּוװ ,לוש רעד ןיא ןדַאלעגנייא טרעוו עמַאמ עשידַיי יד ןעוו

 ךיז טלדנַאװרַאפ רע ןוא רעטסעפ ,רעצנַאג טלַאטשנַא ןטימ גנודניברַאפ ריא טרעװ ,גנויצרעד

 -דנעמוא ךיז ןענעפע םעד קנַאד ַא .ןבעל ריא ןיא סערעטניא ןקיטסייג ןופ רעטנעצ םעד ןיא

 ןרעטלע יד ןופ עציטש עשימָאנָאקע יד טמוקַאב עכלעוו ,לוש רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ עכעל

 .ןעגנוכיירגרעד עשירעיצרעד עריא טימ ןלַארטש ןעק יז ןוא --

 ץניװָארּפ רעד ףיוא עגַארפ"רערעל יד

 רעד ףיוא קידוװעעזנָא ןטסקרַאטש םוצ זיא סרערעל עקיסַאּפ ןופ םעלבָארּפ עברַאה יד

 יד יד ןיא ןסָאלשעגנײא ןעוועג דנַאל ןופ ןרעניא ןיא רערעל ןופ הכרעמ יד טלָאװ .ץניװָארּפ

 .ףרַאש ױזַא ןעועג טשינ םעלבָארּפ יד רעכיז טלָאװ ,טייקיטעט רעשירערעל ןייז ןופ תומא

 טעמכ ,גָאט-וצ-טנייה ,ץניװָארּפ רעד ףיוא חוכ רעלעוטקעלעטניא-שידַיי רעד זיא ןרעיױודַאב םוצ

 רעכלעוו ,רערעל ןפיוא טגיײלעגפורַא בושי ןדעי ןופ ןטיונ יד ןרעװ רעבירעד .ןדנּוװשרַאּפ יוװ
 .ןעמוקוצכָאנ ייז דנַאטשמיא טשינ זיא

 -נעצָארּפ טרעדנוה .רערעל רעשַיעּפָארײא רעד ץניװָארּפ רעד ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא טנייה

 סָאד יװ ןלושלטימ עגיה יד ןיא טעדליבעגסיוא ,רענעריובעג-יה רעד טרָא ןייז טמענרַאפ קיט

 . "ימעס-רערעל רעיינ רעד ןוא ליװסעזָאמ ןופ רַאנימעס-תודהי ,תודהיה ידומילל ןוכמ רעד ןענייז

 "הניטנגראד םילשוריא רעד ןופ רַאנ:

 ןיא ןזעוו:לוש םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז סָאװ סרערעל יד טכיילגרַאפ 5 'מונ עלעבַאט יד

 ןענרעל ןעמ ןעק ריא ןופ .1962 ןוא 1958 ןרָאי יד ןיא גנודליבסיוא רעייז ןוא דנַאל ןופ ןדעניא;
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 -1958) טינשּפָא-טייצ ןקירעייפ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ טייבמוא ןטנַאסערעטניא םעד

 ,סרערעל טימ טגרָאזַאב זדנוא ןבָאה סָאװ ןרַאנימעס יד טימ תוכייש ןיא (2

 סרערעל טייהרעמ יד טלעטשעגוצ 1958 רָאי ןיא זדנוא טָאה תודהיה ידומילל ןוכמ רעד

 -עג לָאצ יד זיא ךעלרעי-רָאי .ץניװָארּפ ןופ ןלוש יד ןיא ןטָארטעגנײרַא טלָאמעד ןענייז סָאװ

 "יד זיא (סרערעל ענעטָארטעגניײרַא יד ןופ 4700 רעביא) 1958 רָאי ןיא ,23 ןופ :רענעלק ןרָאװ

 .(1196 יד ייב) 1962 רָאי ןיא 9 זיב ןרָאװעג טרענעלקרַאפ לָאצ

 58 ץלעבַאט

 ןזעוו-לוש םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז סָאװ סרערעל ןופ המישר-ךיילגרַאפ

 1969 ---1938 ןרָאי .גנודליבסיוא רעייז ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא

 ןעגנוקרעמַאב 1962 לָאש 1958 לָאצ ןיא טנרעלעג "מונ

 26 . ליווסעזָאמ רַאנימעס רעיינ 4

 10 13 ליװסעזָאמ ,רַאנימעס-תודהי 2

 9 23 תודהיה ידומילל ןוכמ 3

 : יח ַאבָאדרָאק ןופ רַאנימעס 4

 3 7 לארשי 5

 = 3 גנודליבטסבלעז 6

 = 2 עּפָאריײא א

 67 48 == == היי יז זי- י= = ה"ס

 .תוביס ןוא טזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ סרערעל ןופ המישר-ךיילגרַאפ
 1969 --- 1988 ןרָאי

 ןעגנוקרעמַאב 1962 לַאצ 1958 לָאצ ה בי יס ימונ

 12 15 יירערעל טזָאלרַאפ 1

 7 10 טָאטש ןיא רעבירַא 2

 5 2 דנַאלסיױא ןיא ןטעברַא 3

 1 2 לארשי ןייק 4

 - 2 ןרָאטקורטסניא ןרָאװעג 5

 1 == ןטייהנגעלעגנָא-ההּפשמ 6

 1 יי ןרּפָא 1

 1 "= טגאזטנַא 8

 סרערעל 28 סרערעל 21 -- -- -- -- יד יד = ה"ס

 סרערעל לָאצ עבלעז יד וצ רָאי סעדעי טלעטש ליװסעזָאמ ןופ רַאנימעס-"תודהי, רעד

 ,ןטנַאירַאװ עניילק טימ

 -געמ ןוא ןטייקידנעווטיונ יד טול ןוא ןרָאי יד טול סרערעל רימ ןעמוקַאב לארשי ןופ

 'טיול זיא ןובשח רעייז תמחמ ,ןטלַאהעג ערעייז ןעמוקוצכָאנ רעווש .םיבושי יד ןופ ןטייקכעל
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 ,ָאירַאזָאר) ןביולרעד סָאד ךיז ןענעק תוליהק ערעסערג יד זיולב .רַאלָאד םעד ןופ טרעוװ רעד

 -סָאנעוב רעד ןופ תוסּפורטוּפא רעד בילוצ ליווסעזָאמ ןופ רַאנימעס רעטסיינ רעד רעדָא ,(לשמל

 ,הליהק רעסערייא

 0 2 יע 9 בא 8

 1962 רָאי -- רעטרע ןוא ןלוש עיינ -- 1

 ָאטיסַארַאקלַא -- 1

 ָאדעניּפ לַארענעג -- 2

 זעגנימָאד -- .3

 סָאשזָארַא סערט -- 4

 סָאנַאדעמ -- 5

 ַאינעּפ סנעַאס -- 6

 ַאסָאמרָאפ -- .7

 ַאטלַא ַאטנוּפ -- .8

 יוכוכ -- 9

 1962 רָאי -- ןלוש ענעסַָאלשעג -- .2

 ושטיַאוגעלַאוג -- .1

 לעַאפַאר ןַאס -- 2

 סערַאסַאק סָאלרַאק -- 3

-- 

 9 ןלוש עטנפעעג-יינ לָאצ

 2 = = ןלוש ענעסָאלשעג

 ןלוש 6 -- -- היה זיד ןעמוקעגוצ

 .1962 רָאי ןיא ןרעוװ טנפעעג טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ןלוש -- 4

 ַאשזיּפַאק ַאל --

 רודגיבא עינָאלָאק -- .2

 ירַאכַאשט -- 3

 סָאּפמַאק לַארענעג -- 4

 ַאטַארַאשט -- 5

 לעַאפַאר ןַאס -- 6

 ַארעבָא -- .7

 ָאּפסערק -- .8

 ,ַאבָאדרָאקןופ רַאנימעס רעד סרערעל ןופ לַאװק סלַא ןעמוקעגוצ ןענייז 1958 רָאי םעד טניז

 ןוא ץניוװָארּפ רעייז ןופ ןלוש ןגרָאזַאב סָאװ סרערעל 9 רָאי-ייה ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ

 לגנַאמ ןופ םעלבָארּפ יד טזיילעג שממ טָאה סָאװ ליוװסעזָאמ ןופ רַאנימעס רעיינ רעד טּפיױהרעביא

 36 טלעטשעגוצ רַאנימעס רעקיזָאד רעד טָאה 1962 רָאי םוצ .ץניװָארּפ רעד רַאפ סרערעל ןיא

 יי יא
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 ןעמוקעגוצ רָאי-ייה ןענייז סָאװ סרערעל לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ 5290 רעביא ה"ד ,סרערעל

 ןגעק סרערעל 31 יװ רעמ טשינ ןעמוקעגוצ ןעוועג רָאי-ייה ןטלָאװ ,רַאנימעס רעד טשינ ןעוו

 יו רעמ טשינ טלייצעג רָאי-ייה ןטלָאװ רימ :טדערעג שרעדנַא .טזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה סָאװ 8

 רעזדנוא ףיוא וויטַאגענ רעייז טקריוװעגסיוא ךיז טלָאװ סָאד .,ןרָאיַארַאפ יו רעמ סרערעל 3

 ןופ טגרָאזַאב ןרעו סָאװ) ןלוש 16 ייב ןבילבעג ןסָאלשעג ןטלָאװ סע :ןזעוו-לוש רעצניווָארּפ

 -רַאפ ןעזעג ןטלָאװ ןלוש ערעסערג 17716 יד ייב ןוא (רַאנימעס םעיינ םעד ןופ ןטנעװלָאסבַא

 ,לַאנָאסרעּפ-רערעל רעייז טרענימ

 ץניוװָארּפ ןופ ןרַאנימעס יד זדנוא ןבָאה 1962 ןיא סָאװ טקַאפ רעד טנַאסערעטניא זיא סע

 36 ליװסעזָאמ ןופ רַאנימעס רעינ רעד :סרערעל ענעמוקעגוצ-יינ יד ןופ 8290 טלעטשעגוצ

 -על 55 :םענייניא ,9 ַאבָאדרָאק ןופ רַאנימעס רעד ןוא 10 רַאנימעס-תודהי רעד ;ןטנעװלָאסבַא

 ןזעוו-לוש רעד זַא זיײװַאב ַא זיא סע לייוו ,גנוניישרעד עקידנעיירפרעד רעייז ַא זיא סָאד .סרער

 -על טימ ןגרָאזַאב ןיילַא ךיז ןעק רע זַא ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא וצ טכיירגרעד טָאה ץניוװָארּפ ןופ

 ןייז רעסיוא ןענייז סָאװ ןטלַאטשנַא-ךרעל ערעדנַא וצ ןעמוקנָא טעמכ קידנפרַאד טשינ ,סרער

 ,עיצקידסירוי

 ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ןטנעװלָאסבַא ערעזדנוא זַא ,ןעמענ טכַא ןיא רעייז ןעמ ףרַאד ךיוא

 יד ןופ תולעמ ןוא ןרעלעפ ,ןטפַאשנגייא עלַא טימ טנַאקַאב טוג ןענייז ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא

 ןענייז םעד ץוח ַא .טעברַא עשירעַיצרעד רעייז ןעלקיװטנַא ןפרַאד ןלעװ ייז עכלעוו ןיא םיבושי

 ןטַאטלוזער יד ףיוא וויטיזָאּפ ּפָא ךיז טפור סָאד ןוא ןרָאי עגנַאל ףיוא ןטַאדידנַאק ייז

 ןבָאה סָאװ סרערעל ןופ המישר:-ךיילגרַאפ ַא ךיוא רימ ןעעז 5 'מונ עלעבַאט רעד ןיא

 .ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז עכלעוו בילוצ תוביס יד ןוא 1962--1958 ןרָאי יד ןיא טזָאלרַאפ זדנוא

 יד רעקינייו:רעמ זיא סױא-רָאי ןייא-רָאי ןזעוו-לוש רעזדנוא ןזָאלרַאפ סָאװ סרערעל לָאצ יד

 ןטעברַא רעבירַא טייג רעדָא יירערעל ןצנַאגניא טזָאלרַאפ ייז ןופ טייהרעמ יד .30 יד ייב :עבלעז

 -עג סרערעל ָא-יד ןטלָאװ רימ ןעוו .ץניװָארּפ רעד ףיוא קיטקַארּפ רָאי 3--2 ךָאנ טָאטש ןיא

 ןטלַאהנָא טנָאקעג ייז רימ ןטלָאװ ,ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע עטסַאּפעגוצ טימ ןגרָאזַאב טנָאק

 רעד ןופ תוחוכ עקידריוו ןוא עגנוי ןעיצוצוצ ןטייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיוא יו ,טייצ רעמ

 .טָאטשטּפױה

 -- רעטרע ןוא ןלוש עיינ, טקנוּפ ןט1 םעניא רימ ןקרעמַאב 6 'מונ עלעבַאט רעד ןיא

 זַא ,רימ ןעעז טקנוּפ ןט2 ןיא .עיינ ,ןלוש 9 ןעמוקעגוצ ןענייז רָאי סקיטנייה זַא ,21962 רָאי

 רימ ןעוו .רעמ ןלוש 6 רימ ןבָאה ןרָאיַארַאפ יבגל זַא :ה"ד ,ןלוש 3 ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענייז סע

 סָאװ םיבושי 8 ךָאנ ןיא ןלוש עיינ ןענעפע טנעקעג רימ ןטלָאװ ,סרערעל רעמ טַאהעג ןײלָאװ

 ,6 'מונ עלעבַאט רעד ןופ טקנוּפ ןט4 ןיא ןרירוגיפ

 ץיצקורטסניא ןוא עיצקעּפסניא

 זיא ץניװָארּפ ןופ םיבושי ענעפרָאװרַאפ עטייו יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ רערעל רעד

 ערעווש ןעײטשטנַא לָאמליײט .ןטַארַאב וצ ךיז ןעמעוו טימ טשינ טָאה ןוא טמַאזנייארַאפ רעייז

 לָאז סָאװ ןָאזרעּפ יד ָאטשינ .ןײלַא ךיז טימ וליפַא ךיז טלגנַאר רערעל רעד ןוא ןעמעלכָארּפ

 טרינָאיצקנופ דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןלוש לָאצ עטסערג יד .טעברַא-לוש ןייז ןיא ןריטנעירָא םיא

 ןייטש ףרַאד ןעמ יו טשינ לָאמטּפָא ןסייוו ,גנורַאּפרעד ןָא ,סרערעל עגנוי יד ןוא ןרָאטקעריד ןַא

 .תועידי עטסרַאטנעמעלע יד ןעגנַאלרעד ייז ױזַא יוו ןוא םידימלת יד רַאפ סַאלק ַא ןיא

 יד .דומיל רעשירעיצרעד ןייק טשינ ןוא ןענרעל וויטַאמרָאפניא ןַא סע זיא סנטסניײממַא

 יאמ םעד ןפושיכסיורַא עיצקעל רעדעי ןופ ףרַאד ןעמ ױזַא יו טשינ ךָאנ ןסייוו סרערעל עגנוי

 לוש רעזדנוא ןופ ןליצ עשירעיצרעד יד טנַאקַאבמוא ןענייז רערעל ןגנוי םעד .ןל עמשמ אק

 סָאװ קיטקַארּפ עסיוועג ַא םיא ןופ ןרעדָאפ סָאװ ןעמעלבָארּפ ךס ַא ךָאנ ןַארַאפ ןענייז סע ןוא
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 עיצַאטנעירָא עקיטיינ יד ןבעג וצ -- רערעל ןגנוי םעד --- םיא קיטיינ זיא .טשינ טגָאמרַאפ רע

 .ריא םורַא ןוא לוש ןיא טעברַא רעד ייב ןייגוצמוא ךיז ױזַא יו ןסיוװ לָאז רע עיצקורטסניא ןוא

 ןטנעמעלע ךס ַא םיא ןביג ןייא ןענעדרָא רימ סָאװ ןויע-ימי ןוא ןסרוק-רינָאיצקעּפרעּפ יד

 סע .ןייז אצוי טשינ רעבָא ןעמ ןעק ןיילַא םעד טימ .טייקיטעט ןייז ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ

 עקַאט הכרדה יד ןבעג םיא ןוא טעברַא ןייז ףיוא לָארטנָאק עסיוועג ַא ןריפוצכרוד קיטיינ זיא

 -עג זיא סע יװ םעדכָאנ ןדנעטשמוא עדנפערטַאב יד ייב ,טנעמָאמ ןקיסַאּפ םעד ןיא ,טרָא ןפייא

 ןופ עיצקנופ יד זיא סָאד .עיצַאוטיס רעד ןופ זילַאנַא רעקיסַאּפ ַא שאר דבוכב ןרָאװעג טכַאמ

 .ָאירַאזָאר ןיא לושיקילַאיב .נ .ח רֶעד ןופ בוט-םוי א

 -סניא ןַא ךיוא קיטייצכיילג זיא רעכלעוו ,ץניװָארּפ רעד ןופ ןזעוו-לוש ןיא רָאטקעּפסניא םעד

 .עיסימ ןייז ןופ גנוריפכרוד רעד ןיא רערעל םעד טריטנעירָא סָאװ רָאטקורט

 -קעפסניא-ץניװָארּפ םענופ טעברַא יד טשינ רעבָא ןצענערגַאב סעיצקנופ עטנָאמרעד יד

 ָא יד סיוא טמוק לָאמנײא טשינ .חטש ןרעטיירב ליפ ַא ןעמענרַאפ סעבַאגפיוא ענייז .רָאט

 -טפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ןשיווצ ןעלטימרַאפ ןוא ןעמעלבָארּפ-הליהק ןזייל וצ ןרָאטקעּפסניא

 טייהנגעלעג ַא ןַארַאפ זיא סע רָאנ יװ ןטַארעּפער ןבעג לָאמטּפָא רע זומ ךיוא .תוחוכ עכעל

 רעסיורג רעד ןופ טמוק סָאװ רָאטקורטסניא-רָאטקעּפסניא םעד ןופ ךוזַאב רעד לייוו ,וצרעד

 עכלעוו ,םיבושי-ץניווָארּפ יד ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא זיא סערייא-סָאנעוב טָאטש

 ,ןיז ןיא רעייז ייז טָאה טָאטש-רעטומ יד זַא זייװַאב ןדעי ּפָא ןצַאש

 ץוחמ ןטייקירעװש ערעדנַא טימ ךיוא ןָא ךיז טפערט עניטנעגרַא ןרעניא ןופ רערעל רעד

 סע עכלעוו םורַא רוגיפ רעלַארטנעצ רעד ןיא טלדנַאװרַאפ טרעו רע .לוש רעד ןופ טנעוװ יד

 קיטעט ןייז לָאז רע םיא ןופ טרעדָאפ ןעמ .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג-שידַיי עצנַאג סָאד ךיז טיירד

 ןטעטױװיטקַא עלַאנָאיצַאנ-שידִיי עלַא רַאפ רעגערנָא רעד ןרעוו ןוא ךעלטפַאשלעזעג ךיוא

 ףיוא הכרדה ןבעג וצ רָאטקעּפסניא ןפיוא לח זיא .טיירגעגוצ טשינ וצרעד רע זיא ןטסניײממַא

 ןטיירב םעד ףיוא טייקיטעט רעוויטיזָאּפ ַא רַאפ ןגעוו ענעדיישרַאפ ןזייונָא ןוא טיבעג םעד
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 ץניװָארּפ רעד רַאפ ןרָאװעג זיא רָאטקעּפסניא רעד .ןטעטיױװיטקַא עכעלטפַאשלעזעג ןופ דלעפ

 ןיא ,ךוזַאב ןייז ףיוא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ סרערעל ןוא טייקידנעוװטיונ ערַאבלטיממיא ןַא

 .קרַאטש ױזַא ךיז ןקיטיינ ייז ןכלעוו

 -דנעמוא -- ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד רַאפ טַאהעג רימ ןבָאה קירוצ רָאי 6--5 ַא טימ

 ןופ ןתוכרטצה יד ןעמוקכָאנ טנעקעג םיוק ןבָאה סָאװ ןרָאטקעּפסניא עדנזייר 4 -- סיורג ךעל

 טיול ןעוו ,גָאט וצ טנייה ייב .ןסקַאװעצ ױזַא ןעוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ ןזעוו-לוש םעד

 זיא ,ןרָאטקורטסניא-ןרָאטקעּפסניא לָאצ ערעסערג ַא ןבָאה טפרַאדַאב רימ ןטלָאװ קיגָאל רעד

 ןוא תורוש יד ןופ רעביירש רעד :טפלעה ַא ףיוא ןרָאװעג טרענעלקרַאפ לָאצ ענעזיװעגנָא יד

 ןלעפ ןבילוצ טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ןזיולב ךס ַא ןעוועג ןענייז רעכיז .סעזָאמ אביקע 'ה רעד

 ערעסערג יד ןופ ןרָאטקעריד :האצמה ַא ףיוא ןלַאפעג ןעמ זיא .לַאנָאסרעּפ ןקידנגונעג ןופ

 .ןטנגעג עדנפערטַאב ערעייז ןופ ןטלַאטשנַא יד ןכוזַאב ןלוש

 עטוג רָאג ןייק ןבעג טשינ ןעק סָאװ ווּורּפ רעקילייוװטייצ ַא יו רעמ טשינ רעבָא זיא סָאד

 ײז ןלוש ערעייז םורַא ןוא ןיא טעברַא גונעג ןבָאה ןרָאטקעריד עקיזָאד יד לייוו ,ןטַאטלוזער

 .טעברַא רערעװש ָא-רעד וצ ךיוא ןבעגּפָא קידנלעטשנדירפוצ ןענעק ךיז ןלָאז

 עקיסַאּפ טימ עיצקעּפסניא יד ןרעטיירבוצסיוא זיא ,טיבעג םעד ףיוא גנוזייל עקיצנייא יד

 רָאנ .טעברַא רעד וצ ךעלסילשסיוא ןוא רָאנ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז סָאװ ,עיצקנופ רעד וצ ןשטנעמ

 -ַאב יד דצמ רָאי ַא ןכוזַאב 4--3 ןופ םומינימ א טרעכיזרַאפ ןבָאה לוש עדעי טעװ םורַא ױזַא

 .ןרָאטקעּפסניא עדנפערט

 ץניװָארּפ רעד ןופ םרערעל רַאפ ןויעיימי ןוא ןפרוק-רינָאיצקעפרעּפ

 עשידָאטעמ רעיײז ןצנעגרעד ןוא תועידי ערעיײז ןיא סרערעל יד ןעמָאקלופרַאפ וצ ידכ

 סע עכלעוװ ןיא ןסרוק-רינָאיצקעפרעּפ ייז רַאפ טנדרָאעגנייא ךעלרעי-רָאי ןרעװ גנוטיירגוצ

 ןדנַאטשנגעק עקיטיינ יד רַאפ ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ןרָאטקעל עטסעב יד ךיז ןקילײטַאב

 -סניא רעוויטיזָאּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זדנוא ייב ןיוש ןענייז ןסרוק-תומלתשה יד

 ןגָארט ,1958 רָאי ןיא --- ןפוא ןטרינַאלּפ-טוג ַא ףיוא --- לָאמ ןט1 םוצ ייז טריפעגנייא .עיצוטיט

 ףיוא ןעגנורַאפרעד ערעזדנוא ןופ ךמס ןפיוא ןעגנורעסעברַאפ סרוק םעיינ ןדעי ייב ןירַא רימ

 ךשמב ,סעיצַאקַאװ-רעמוז יד ןופ טייצ רעד ןיא סנטסרעמ טריפעגכרוד ןרעװ ייז .טיבעג םעד

 -גיוו יד ןיא ןסרוק-רינָאיצקעפרעּפ עצרוק טריפעגכרוד רימ ןבָאה ךיוא .טייצ שדוח ַא ךרעל

 .סעיצַאקַאװ-רעט

 -ושי ערעסערג יד ןופ טרעטייוורעד ןענייז סָאװ רעטרע ןיא טריפעגכרוד ןרעוו ןסרוק יד

 רעיירפ רעד ןופ טייקטנעָאנ רעד ןיא ןייז וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה םידימלת-טסרערעל יד ּוװ ,םיב

 .ןעגנורעטש םוש ןייק ןָא ,םידומיל יד וצ וויסנעטניא ןענעמדיוו ךיז קיטייצכיילג ןוא רוטַאנ

 -ָארּפ רעייז זיא טעברַא רָאי ַא ךָאנ םירבח ערעייז טימ סרערעל יד ןופ ךיז ןפערטפיונוצ סָאד

 -ייא ךיז ןרעטנעענרעד ייז ,טעברַא רעד ןגעוו ןעגנושיוטסיואיגנוניימ ךיז ןפַאש סע :וויטקוד

 וצ זיא עבַאגפיוא עקילייה ריא סָאװ החּפשמ עסיורג ןייא יו ךיז ןליפ ןוא ןרעדנַא םוצ רענ

 טשינ ךיז ייז ןליפ םעד ךרוד ןוא עניטנעגרַא ןופ ןקע עלַא ןיא רוטלוק רעזדנוא ןטײרּפשרַאפ

 גנוגערנָא ןַא ןוא דוסי ַא יװ ןעניד סרוק ןפיוא ןעמוקַאב ייז סָאװ ןטנעמעלע יד .טמַאזנייארָאפ

 .רערעל ןרַאפ קיטיינ רעייז זיא סָאד סָאװ ,גנורינָאיצקעפרעּפ-טסבלעז וצ

 רימ תמחמ ,"סעיצַאקַאװא ןימ ַא רַאפ סרערעל יד ךיוא ןעניד ןסרוק-רינָאיצקעפרעּפ יד

 ךייט ַא טימ רעצעלּפ עקיגרעב .קעוװצ םעד רַאפ רעטרע עטסַאּפעגוצ סיוא קידנעטש ןביילק

 םוצ טפול עשירפ טימ ,ןסקיװעג ײלרעלַא ןוא רעמייב טימ ,ןרעסַאװ עקיטכיזכרוד ןופ

 ןענייז ,תוסיפת-טנעמעצ יד ןופ טייקיורג ןוא שינרעטצניפ רעד ןופ טרעטייורעד ,ןעמעטָא

 -ַאב עקַאט סע טָאה טייקכעלקריוו יד ןוא טייקיטעט טרָאס ַאזַא ןריפוצכרוד הביבס עטסעב יד
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 ןופ ןטייקנייש יד ןירַא ךיז ןיא ןּפַאז ,רוטַאנ רעד ןופ רעייז ןסינעג סרערעל יד :טקיטעטש

 ןוא טומ ,תוחוכ עיינ טימ ,עטשירפרעד סױרַא ןעייג ןוא טלעוו סטָאג ןופ ןוא רוטלוק רעזדנוא

 .ןזעוו-לוש רעזדנוא תבוטל טעברַא רעייז טימ ןצעזוצרָאפ עיצַאטנעירָא

 ןרעוו סָאװ ןבַאגסיױא עקיזיר טימ ןדנוברַאפ ןענייז ןסרוק יד זַא ,ןקרעמַאב וצ ָאד יאדכ

 טפלעה ַא ךױא טלָאצ עכלעוו ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ךרוד טקעדעג קידנעטשלופ

 . ןסרוק יד ןייזייב רעיײז תעב סרערעל יד ןופ ןבַאגסױא-טלַאהסיוא יד ןופ:

 .1958 רעבמעצעד -- (ַאבָאדרָאק) ָאשזיקנוא -- סרערעל רַאּפ סרוק-רינָאיצקעפרעּפ רעט2

 -טסעפ סָאד ןבָאה רימ :וויטיזָאּפ רעייז ןענייז ןסרוק-רינָאיצקעפרעּפ יד ןופ ןטַאטלוזער יד

 ןבָאה טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה סָאװ סרערעל .ןלוש יד ןיא ןכוזַאב ערעזדנוא טימ טלעטשעג-

 יו ,טעברַא רעייז ןופ גנוריפכרוד רעד וצ גנוטיירגוצ ערעסעב ןוא ערעסערג ַא ןזיװעגסױרַא

 .ןָאטעג טשינ סע ןבָאה סָאװ סרערעל יד

 ןזעוו-לוש םעד רַאפ עיצוטיטסניא עטנענַאמרעּפ ַא ןרַאװעג ןענייז ןסרוק-תומלתשה יד

 -נעצ רעזדנוא סָאװ טסַאל ַא יו טשינ סרערעל יד דצמ ןעמונעגפיוא ןרעוו ןוא ץניוװָארּפ ןופ

 -ָאֹּפ לפיוו ןענַאטשרַאפ טוג ןבָאה ייז לייוו ,הבהאב ,ךוּפיהל רָאנ ,ףױרַא ייז ףיוא טגייל עלַארט
 עלַארטנעצ יד דצמ גנוגנערטשנָא לפיוו ,ןסרוק יד ףיוא ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןטנעמעלע עוויטיז
 רעטסוויטקעפע ןוא רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ןוא ,ןָאטעגנײרַא ייז ןיא טרעוו סע ןצנַאטסניא

 .ןעגנוכיירגרעד עכעלנעזרעּפ ערעסערג וצ םעד ךרוד ןוא גנורינָאיצקעפרעּפ וצ געווסיוא

 ףיוא עלענָאיגער ךיוא ןוא עשידנעללַא ,ןויע-ימי ךרוד טצנעגרעד ןרעװ ןסרוק עקיזָאד יד
 טלדנַאהַאב ןרעו סע ןוא ןזעוו-לוש רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא טכַארטַאב ןרעו סע עכלעוו
 .ץניװָארּפ ןופ ןזעוולוש םעד ןרעטשעצ וצ ןעָארד סָאװ ןטייקירעוװש עלַא יד שאר-דבוכב:
 יד ןגעק ןדנעװנָא ןעק ןעמ סָאװ סעוויטַאיציניא ןוא ןעלטימ יד סױרַא ןיילַא ןעגנערב סרערעל
 ןופ ןרָאטקעריד ,םירבח ערעטלע יד ןופ עיצַאטנעירָא ןעמוקַאב ןוא ןעמעלבָארּפ ענעפַאשעג
 .לייטנָא ןויטקַא ןַא ייז ןיא ןעמענ סָאװ יזכרמה ךוניחה דעװ ןופ סרעייטשרָאפ רעדָא .ןלוש
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 ַעיינ וצ ןטַאטלוזער עטוג וצ לָאמ ךס ַא טגנערב ןעמעלבָארּפ עלַא יד ןעלדנַאהַאב סָאד

 -יירב ייז .געוו -ךוניח רעזדנוא ןיא ןעגנוטכיר ערעדנַא וצ ךיוא יו ,טירש ןוא סעוויטַאיציניא

 -לוש ןרַאפ הכרב ַא ייז ןענייז ללכב ןוא טעברַא ןייז ןוא רערעל םענופ טנָאזירָאה םעד סיוא ןרעט

 .ןזעוו

 ךוא עיצוטיטסניא רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןויע-ימי יד ךיוא ןעלדנַאװרַאפ וצ ןבערטש רימ

 .עקַאט רימ ןטלַאה םעד ייב

 סעינָאלַָאקירעמוז

 צכעלטע טימ טשרע ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז סעינָאלָאק-רעמוז

 טָאה גנַאל-טשינ זיב :גנוניישרעד עיינ ַא טעמכ סע זיא ןזעוו:לוש רעזדנוא ןיא .קירוצ רָאי

 -ַאגרָא ןרעװ ןלָאז סָאװ סעינָאלָאק-רעדניק ןייק ןופ טסּוװעג טשינ דנַאל ןופ ןרעניא ןיא ןעמ
 .טָאטשטּפױה רעד ןיא ךיז טריפ סע יװ ,ןלוש יד ךרוד טריזינ

 -- גרעב רעבָאדרָאק -- אטינַאסיַאּפ ַאל ןיא טריפעגכרוד ,ץניװָארּפ ןופ סרערעל רַאפ סרוק-רינַאיצקעפרעּפ רעט4

 ,1962 רַאונַאי -- 1961 רעבמעצעד םישדח יד ןיא

 ךיוא זיא סע רעבָא .ןינב-ךוניח רעזדנוא ןיא זיולב ַא ,ןעזרַאפ ַא ןעוועג סע זיא זייוולייט

 'טימ ןדנוברַאפ זיא סָאד תמחמ ,תוחוכ-ץניװָארּפ יד רַאפ גנומענרעטנוא ערעווש וצ ַא ןעוועג

 דנַאטשמיא ןענייז םיבושי -- ערעסערג יד ןופ וליפַא -- קינייוו רעייז סָאװ ןבַאגסױא עקיזיר

 -יינ עלַא ךָאנרעד ןוא טרָא טסַאּפעגוצ ַא ףיוא ץַאלּפ ַא ןפיוקנייא ןעמ ףרַאד לכ-םדוק .ןקעד וצ
 סָאד ןעגנוגנערטשנָא עכעלטנייוועגרעסיוא .ַארַאפ סָאװ .םירישכמ ןוא ןעגנוטכירנייא עקיט
 .רָאלק ןעמעלַא רַאפ זיא רָאפ ךיז טימ טלעטש סעלַא

 -לָאפ רעד רָאפ רעבָא טמוק ןזעוו-לוש רעזדנוא ןיא זַא ,ןעזעגנייא ןעמ טָאה זייווכעלסיב
 ךבלַאה ַא זױלב דימלת םעד ךיז ייב רימ ןבָאה דָאירעּפ-"רעל םעד ךשמב :זָאירוק רעקידנג

 -צעג ןעוװעג טלָאװ סע יװ סיורג ױזַא טשינ םיא ףיוא העּפשה רעזדנוא זיא רעבירעד ןוא גָאט
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 רעטנוא דימלת םעד ןבָאה טנָאקעג רימ ןטלָאװ ןגעקַאד סעיצַאקַאװ-רעמוז יד ןיא .ןשטנּוװו

 .תמאב ַא םיא םורַא ןפַאש ןוא ןכָאװ עצנַאג ןליפַא רָאנ ,געט עצנַאג רָאנ טשינ תושר רעזדנוא

 ןייק ןָא ןתעל-תעמ עצנַאג ךעלשידִיי ןבעלסיוא ךיז לָאז רע רעכלעוו ןיא ,הביבס עשידִיי עטכע

 ..החּפשמ רענעגייא ןייז ןופ ...לָאמטּפָא ןוא סַאג ןופ ןעגנורעטש עכעלרעסיוא ענעשטנווועגמוא םוש

 ןַא זיא סעיצַאקַאװ-רעמוז יד ןופ טינשּפָא-טייצ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ

 -נוא ןופ ןטסנוג םוצ טעברַא רעוויטיזָאּפ ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ןופ לַאװק רערַאבּפעשרעדמוא

 זַא ןייטשרַאפ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ .טצונעג טשינ טציא זיב ןבָאה רימ ןכלעוו ,םיכינח ערעזד

 ןענייז ןטייקירעוװש יד זַא ןוא זומ ַא ןענייז ץניװָארּפ רעד רַאפ ץניוװָארּפ ןיא סעינָאלָאק-רעמוז

 -ַאבסױרַא ןעגנומענרעטנוא עכלעזַא ןופ ןעק ןעמ סָאװ עכעלצינ סָאד ןגעקטנַא טייקיניילק ַא

 ַא ,עיציטסעווניא ערַאבנױל רעייז ַא ןענייז סעינָאלָאק-רעמוז :רעטרעוװ ערעדנַא ןיא .ןעמוק

 קירעהעג יװ סע טעװ ןעמ בא ,ןטסנידרַאפ עסיורג רעייז ןבעג ןעק סָאװ "טפעשעג טוג,

 .ןריטַאולּפסקע

 -רַאּפעד-ץניװָארּפ ןופ עיצַאטנעירָא רעד טימ .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 יד 1961 בײהנָא ןוא 1960 עדנע ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז יזכרמה ךוניחה דעװ םייב טנעמַאט

 -ייז סָאװ רעטרע עשיגעטַארטס ןיא ץניוװָארּפ רעד ןופ רעדניק רַאפ סעינָאלָאק-רעמוז עטשרע

 :ןעוועג ןענייז סעינָאלָאק עטנפעעג יד .ןטנגעג עקידנפערטַאב יד ןּופ טסניד םוצ ןענַאטשעג ןענ

 .עניטנעגרַא-םורד ןופ רעדניק רַאפ :ַאקנַאלב ַאיהַאב (4

 ַאבָאדרָאק ןצניװָארּפ טנגעג-רעטנעצ ןופ רעדניק רַאפ :(ַאבָאדרָאק) ַאטינַאסיַאּפ ַאל (2

 .(עפ ַאטנַאס ןוא

 -רָאפ .סעטנעירָאק ,ָאקַאשט) עניטנעגרַא חרזמ-ןופצ ןרַאפ :(ָאקַאשט) ַאיסנעטסיסער 6

 .(סענָאיסימ ,ַאסָאמ

 ,טנגעג-"ָאשזוקא רעניטנעגרַא ןרַאפ :ַאסָאדנעמ 4

 -לעזעג ןוא עשימָאנָאקע עשידִיי עלַא טריזיליבָאמ טָאה סעינָאלָאק יד ןופ גנודנירג יד

 דנַאטשרַאפ טימ וויטַאיציניא יד ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ץניװָארּפ רעד ןופ תוחוכ עכעלטּפַאש

 ץַאלּפ ַא ןעקנָאשעג טָאה סָאװ טַאנעצעמ רעד טלעפעג טשינ וליפַא טָאה סע .טייקיליווטיירב ןוא

 -עּפס טפיוקעגנייא ןבָאה ,תוליהק ערעדנַא .(ַאקנַאלב ַאיהַאב ןופ עינָאלָאק) קעווצ םעד טָא רַאפ

 ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז סָאװ רעטרע עקידייל טימ טצונַאב ךיז רעדָא ,רעצעלּפ עלעיצ

 רעד ןיא ןזיולב יד .עדנלעטשנדירפוצ ןזעוועג ןענייז סעינָאלָאק יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד

 םינקסע ,םיכירדמ ןוא ןרָאטקעריד יד ןבָאה ץנעירעּפסקע רעדנגונעג ַא ןופ ןלעפ ןבילוצ טעברַא

 תבוטל טייקיטעט רענעבעגעגרעביא רעייז טימ טליפעגסיוא תוחוכ עכעלטּפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא

 ייז רעװש יװ ןעגנולכיורטש עלַא ןעמוקוצייב סולשַאב ןלופתוירחא רעייז טימ סעינָאלָאק יד

 -קַאפ עוויטַאגענ עלַא יד טכַא ןיא קידנעמענ ,טכיירגרעד ליפ עקַאט ןעמ טָאה .ןייז טשינ ןלָאז

 ,ויטַאיציניא עקיטכיוו ָא-יד ןריפכרוד ןוא ןריזינַאגרָא םייב טרעטשעג זדנוא ןבָאה סָאװ ןרָאט

 טכַאמ ךעלטינשכרוד .עניטנעגרַא ץנַאג ןופ רעדניק 163 סעינָאלָאק יד טכוזַאב ןבָאה סע

 ,ןשטנעמ 17 ןופ לַאנָאסרעּפ ַא טָאה טעברַאעג ןוא ייז ןופ רענייא רעדעי ןיא רעדניק 40 סיוא סע

 .םיכירדמ ןוא ןדָאטקעריד ייז ןשיויצ

 טכַאװרעד ,טריזיליבָאמ ךיז ןבָאה תוליהק :עקיטייזליפ ןעוועג ןענייז ןעגנוכיירגרעד יד

 םעד טקעוועגפיוא טָאה סָאװ טניוו רעשירפ ַא ןזָאלב ןבױהעגנָא טָאה סע .עיטַאּפַא רעייז ןופ

 -רַאפ וצ רעבָא רימ ןבָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד .ןײזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןופ קנופ

 -ניײרַא הגרדהב ןענייז רעדניק עשידִיי עטדמערפעגּפָא :טיבעג ןשירעִיצרעד-ןייר ןפיוא ןענעכייצ

 ַא העש 24 עצנַאג ןבָאה ייז ןוא רעפסָאמטַא רעשידִיי רעלענָאיצידַארט ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 ךוא ןטנעמָאמ עכעלסעגרַאפמוא טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז .הביבס רעשידִיי ַא ןיא טבעלעג גָאט

 -נָא ןבָאה רעדניק .ןעגנובעלרעביא ענייש רעייז טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ךעלעצרעה ערעייז ןיא

 ַא ןכוזַאב וצ ןרָאװעג טגערעגנָא ןענייז ןוא םַאטשּפָא רעייז ןצַאשוצּפָא קירעהעג יװ ןביוהעג
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 טָאה קיטַאמעלבָארּפ רעזדנוא .םידומיל עשידִיי טימ רערעמ ןבעגּפָא ךיז רעדָא ,לוש עשידִיי
 סָאד ךיז ןפור רימ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא טריסרעטניארַאפ קרַאטש יז
 ןרעהעג ייז סָאװ םעד טימ ץלָאטש טליפעג ךיז ןבָאה ייז .רפסה-םע רעד ןוא ,קלָאפ עקיבייא

 -כיל ַאזַא ךיז רַאפ טָאה ןוא טײהנעגנַאגרַאפ עכײררָאלג ַאזַא ךיז רעטניה טָאה סָאװ קלָאפ ַא וצ

 .טפנוקוצ עקיט

 ןוא סעינָאלָאק-רעמוז ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז 1962 בייהנָא ןיא ןוא 1961 ףוס ךיוא
 -ניא וצ ךיוא יוװ ,עיצוטיטסניא רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןינע םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעקנעד רימ
 ןעגנורעסעבסיוא עקיטיינ יד ןעגנערבניירַא ןוא טיבעג םעד ףיוא טעברַא רעזדנוא ןריציפיסנעט
 .ןרעדָאפ עיצַאוטיס יד ןוא גנורַאפרעד יד סָאװ

 ןלוטירטפפוו

 לָאצ עדנגונעג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ םיבושי ךס ַא ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןַארַאפ ןענייז סע

 -רַאפ סָאװ עכלעזַא רעדָא ,לוש-גנַאפנָא עלַאמרָאנ ַא רָאי ץנַאג ַא ךשמב ןטלַאהוצנָא רעדניק

 םינבה-ךוניח ןיא סערעטניא רעייז .לוש ַא ןטלַאהוצסיוא ןעלטימ עשימָאנָאקע יד טשינ ןגָאמ

 טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ןטייקירעווש יד ןעוועג ןענייז רעסערג רעבָא ,סיורג ןעוועג זיא

 ןעוועג טשינ זיא סערעטניא רעד עכלעוו ןיא םיבושי ךיוא ןעוועג ןענייז'ס .עיצַאזילַאער ָא-רעד

 ּוצ ןעמענרעטנוא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ םיבושי עשיטַאּפַא ךיוא וליפַא ןוא .סיורג ױזַא

 .לוש ַא ןטלַאהפיוא ןוא ןפַאש סָאד טרעדָאפ סע יװ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג עכלעזַא ןכַאמ

 -רַא ןיא גנויצרעד רעשידִיי ןופ ץנַאטסניא עלַארטנעצ סלַא ,יזכרמה ךוניחה דעוװ רעד

 -ושי עטנָאמרעדנביױא יד ןופ עיצַאוטיס יד ןרעדנע וצ ױזַא יו ןגעוו יד טכוזעג טָאה עניטנעג

 .רָאי ץנַאג ַא ןרינָאיצקנופ ןלָאז סָאװ ןלוש עלַאמרָאנ ןענעפע וצ ןגערנָא יז ןוא םיב

 זיולב ןרינָאיצקנופ ןלָאז סָאװ ,ןלוש רעטרע יד ןיא ןפַאש :לטימ ַא ןענופעג ןעמ טָאה

 ןקעוופיוא ןטַאנָאמ 2--2 ןופ טינשּפָא-טייצ ןצרוק םעד ןיא ןלָאז סָאװ ןוא םישדח-רעמוז יד ןיא

 ןכוז ןלָאז ייז ;םיבושי עכעלגעמרַאפ-טשינ יד ייב לוש רעקירָאיצנַאג ַא רַאפ סערעטניא םעד

 -נָא ערעייז זַא ןייטשרַאפ ןלָאז ייז ןוא גנומענרעטנוא ַאזַא רַאפ --- עשימָאנָאקע -- ןעלטימ

 עלַאנָאיצַאנ-שידִיי ערעייז ןקעוווצפיוא ,םיבושי עשיטַאּפַא יד ייב ןוא יאדכ ןענייז ןעגנוגנערטש

 ,ןליפעג

 לייו ,סעבַאגפיוא עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ אקווד זיא וויטַאיציניא ָא-יד ןריפוצכרוד

 .דמערפ לסיבַא טגנילק סָאװ אפוג עיידיא יד ,לכ-םדוק :ןטייקירעווש ךס ַא ןענַאטשטנַא ןענייז סע

 א לוש ןייק טַאהעג לָאמנייק ןבָאה סָאװ םיבושי יד ייב סערעטניא ןפורסורַא ,סנטייווצ

 ןבָאה ןסרוק עקיזָאד יד ,סנטירד .טיבעג םעד ףיוא ןעמעלבָארּפ ןייק ןופ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 ףיוא סױרַא ןרָאפ ןרעטלע ערעייז טימ רעדניק ןעוו ,םישדח-רעמוז יד ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג

 טצעזעגכרוד רימ ןבָאה ןעגנורעטש עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ .וו"זַאא ,וו"זַאא סעיצַאקַאוװ

 עכלעוו ןיא ןלושרעמוז 9 (1961 ביײהנָא ןיא) טנפעעג רימ ןבָאה 1960 רָאינרעל ןכָאנ .ןינע םעד

 "יש 17 טלייצעג סרוק רעדעי טָאה טינשכרוד ןיא זַא ה"ד ,םידימלת 152 טנרעלעג ןבָאה סע

 :רעטרע עקידנגלָאפ ןיא טרינָאיצקנופ ןבָאה ןלוש עקיזָאד יד .סרעל

 (סָאיר-ערטנע) ַאשזיּפַאק ַאל --

 / : דלעפנענָאז -- .2

 : א רודגיבא -- 3

 5 , סָאּפמַאק .נעג -- 4

 (ַאבָאדרָאק) ָאקסיסנַארפ ןַאס -- .5
 (סערייא-סָאנעוב) סערַאוס לענָארָאק -- 6
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 (ץניװָארּפ ןופ טָאטשטּפױה)} ַאכָאַיר ַאל -- .7
 (ָאקַאשט) אטַארַאשט -- 8
 א,  ןיטרַאמ ןַאס -- 9

 -יױו יד ןיא ןצעזוצרָאפ טכעלגעמרעד טשינ זדנוא ןבָאה ןטייקירעװש עשינכעט עסיוועג

 יֹװ סָאמ ַאזַא ןיא טשינ רעבָא ,ןטַאטלוזער ןבעגעג טָאה סָאװ ,וויטַאיציניא יד ןרָאי עקידרעט

 ףרַאד סָאװ ווּורּפ רעטנַאסערעטניא רעייז ַא ןעוועג סע זיא סלַאפנלַא .טרַאװרעד סע ןבָאה רימ

 -רעד וצ ךעלגעמ זיא'ס ױזַא יוװ ןייגרעד וצ ידכב ןרעװ טלדנַאהַאב ןוא טכַא ןיא ןרעוװ ןעמונעג

 .ןטַאטלוזער ערעסעב ןכיירג

 ט ר ָא װ * סול ש

 זיא לוש רעקיטנייה רעד זיב בושי רעזדנוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןלושיַאקַיי יד ןופ

 .טירט עלענש טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא בושי רעזדנוא סָאװ געוו רעגנַאל ַא ,ךלהמ רעסיורג ַא

 ;ןטיבעג עלַא ףיוא קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג טייצ רעצרוק רָאג ַא ןופ ךשמב זיא בושי רעד

 עניטנעגרַא ןיא זַא ןענעקרענָא ןזּומ רימ .ידנַא"א ןשירעַיצרעד ,ןלערוטלוק .,ןשימָאנָאקע ןפיוא

 -ושי ערעדנַא ןופ סיוא םיא ןלייט סָאװ ןכירטש עקיטרַאנגייא טימ בושי ַא ןפַאשעג ךיז טָאה

 רעשידִיי רעד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא-גנויצרעד עכעלנע ןופ ךיז טדיישרעטנוא ןזעוו-לוש רעד .םיב

 עלַאקָאל יד ,רערעל רענעריובעג-יה רעכעלטנגוי רעד ,ןקסע-לוש רעד טָאה זדנוא ייב .טלעוו

 ןוא שידִיי ,ןכַארּפש עדייב ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עשיפיצעּפס ערעייז טימ ןרַאנימעס

 עגַאל ַאזַא ןפַאשעג ,ןטעברַא וצ סיוא טמוק סע ּוװ הביבס עטדמערפעגּפָא יד וליפַא ןוא שַיערבה

 ךיוא רשפא ןוא ןעגנולעטשנייא ענעגייא טימ שי ַא ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגסיױא זיא לוש יד ּוװ

 ,ןעגנוכיירגרעד ענייז טימ ךיוה גונעג טייטש סָאװ דומיל ןופ םַארגָארּפ ןקיטרַאנגײא ןַא טימ

 ןזעוו-לוש ַא :טרָאװ ןייא טימ .ןליצ עטריניפעד טשינ ןוא ןרעלעפ ענייז ףיוא קידנקוק טשינ

 זיא רע זַא ,ןגָאז וצ עיזנעטערּפ יד קידנבָאה ,ןעגנוכיירגרעד ענייז טימ ןסיורג ךיז ןעק סָאװ

 טריפ סָאװ געוו רעד זיא סָאװ ,ךרד ןייז רעטייוו ףיוא ךיוא ןטלַאהוצנָא קידנעטשטסבלעז גונעג

 ,לארשי-תנידמ ןוא לארשי םע תבהא וצ
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 ןטייווצ ןיא ןסערטניירַא םיינ נושי ועזדנוא

 ץנעטסיוקע ןייז ןופ טרעדנוחרָאי





 ר א *

 רענרעל קילַאּפ

 ןבעל שידיי רַאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד
 עניטנענרַא ןיא

 (ןעלכה-ךס ןוא ןטקַאפ)

 גנוצעזרָאפ ןוא סולשּפָא ןופ רָאי ַא --+ 0

 .עניטנעגרַא ןיא בושי רָאי 100 ןרעייפ ןופ רָאי ַא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא סָאװ 1960 רָאי סָאד

 ןיא ָאד ןבעל שידִיי טרעדנוהרָאי ַא ןופ ןעלכה-ךס ןעיצרעטנוא ןופ רָאי ַא ןעוועג ךיוא זיא

 ,דנַאל

 -נוהרָאי ןשימרוטש ַא ןופ סעצָארּפ םענײמעגלַא םעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא בושי רעזדנוא

 -רָאפסנַארט-רוטלוק ןוא עקיטסייג עפיט ןופ טרעדנוהרָאי ַא ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא טרעד

 הרוצ יד טרעדנעעג ןצנַאג ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדנַאװרעביא עשיפַארגָאמעד ןופ ןוא סעיצַאמ

 ,עטכישעג יד ביוא .ןיז ןכעלטכער-שיטילָאּפ ןוא ןלַאיצָאס ,ןשימָאנָאקע ןיא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ

 -סערג רעד ןעק ,תופוקת ןיא ךיז טלייט ,(םַאנסיוא ןייק ןייז טשינ ןעק עטכישעג עשידִיי יד ןוא)

 טנכײצַאב לארשי תנידמ ןופ גנוײטשטנַא רעד וצ זיב טרעדנוהרָאי ןטצעל םעד ןופ לייט רעט

 עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןענייז רַאפרעד ןוא הפוקת רענַאקירעמַא יד סלַא ןרעוו

 ,געוו ןכעלטכישעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןייטשליימ רעקיטכיוו ַא

 -ליג ענעדיישרַאפ טכַאמעגכרוד בושי רעזדנוא טָאה ,רָאי טרעדנוה עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא

 רעבלעז רעד טימ קידנעטש טשינ םגה ,גייטשפיוא וצ ץנעדנעט ַא טימ קידנעטש רעבָא ,םילוג

 ןוא ןשידִיי ןופ ,ןרָאטקַאפ ךס ַא ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא בושי םענופ גנולקיװטנַא יד .החלצה

 טָאה לָאמטּפָא זַא ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב עקימורַא יד ןוא ,רעטקַארַאכ םענײמעגלַא

 טקריוו ךירטש רעקיזָאד רעד ןוא קיסעמנַאלּפ ןעיוב וצ טָאטשנָא ,ןריזיװָארּפמיא טזומעג ןעמ

 -עלמיטסקלָאפ-טכע רעד .ןבעל ןגיה רעזדנוא ןיא גָאט וצ טנייה זיב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךָאנ

 -טנַא רעד ףיוא ןיז ןקידנעייוצ ןיא טקריוועגסיוא ךיז טָאה בושי רעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ רעכ

 ןדִיי רעטרעדנוה ןופ טייקטיירג-תונברק עקיליוויירפ טייז ןייא ןופ :בושי רעזדנוא ןופ גנולקיוו

 ןופ סעיזנעטערּפ םוש ןָא ,המשל ,ללכה תבוטל טעברַא ןוא טייצ רעייז ןבעגעגקעװַא ןבָאה סָאװ

 ןבעל עשידִיי סָאד עכלעוו טיול ,ןדָאטעמ עטלַא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;רכש זיא סע ןכלעוו

 ןוא טייטש סע יװ רעהַא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא טסָארּפ ןוא טושּפ זיא עּפָאריײא-חרזימ ןופ

 רעד רַאפ עיזיוו זיא סע רעכלעוו ןָא ןוא הביבס רעיינ רעד טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טייג

 ךיז ןעניפעג רימ תעב ,טנייה סָאװ םימרוג-טּפיױה יד רשפא ןענייז ןדָאטעמ עקיזָאד יד .טפנוקוצ

 -סייג ןייק ָאטשינ טעמכ זיא ,עיצַאלימיסַא רעכעלכַארּפש ַא ןופ םָארטש:-לבריוו עמַאס םעד ןיא

 ןופ לַאפ רעד זיא סע יװ ,ךַארּפשדנַאל רעד ףיוא טלַאהניא ןשידַיי ןופ ןבעל-רוטלוק ןוא קיט

 רעד תעב זַא טקַאפ רעטלעטשעגטסעפ ַא זיא סע .עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 -ייו לָאמ ַא סָאװ זדנוא ייב טרעוו ךַארּפש רעשידִיי רעד ףיוא ןטרעוװ-רוטלוק ןופ טנעמוסנָאק

 רעד ןיא ןטרעוװ-רוטלוק עבלעז יד ןופ טנעמוסנָאק ןייק ןעמוקעגוצ טשינ יװ טעמכ זיא ,רעקינ

 .ךַארּפש רעשינַאּפש

-- 819 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנֿפ

 טלעוו רעד ןיא םתס טשינ ,גנוקרעמַאב עקידבגא-ךרד עקיזָאד יד טכַאמעג ןבָאה רימ

 -רַאפ ןענייז עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעלכה-ךס ןעִיצרעטנוא םייב .ןירַא

 -ניא עקיטכיוו טיובעגסיוא ָאד ןבָאה רימ .ןגלָאפרעד ןוא ןעגנוכיירגרעד עסיורג ןרָאװעג טנכייצ

 -רָאפ גנַארד רעזדנוא ןופ קורדסיוא ןַא ןענייז סָאװ ,רעטקַארַאכ םענעדיישרַאפ ןופ סעיצוטיטס

 עסיורג טכַאמעג ןיז ןשימָאנָאקע ןיא טָאה בושי רעזדנוא .ןבעל קיטרַאנגיײא רעזדנוא ןצעזוצ:

 .דנַאל םענופ ןבעל ןשימָאנָאקע םעד ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא סלַא ןָא ךיז טעז ןוא ןטירשרָאּפ

 -עג יד ןופ ענייא רשפא ןיז םעד ןיא זיא רָאטקַאפ רעקיזָאד רעד זַא ,טגָאזעג וליפַא ןטלָאװ רימ

 -יטַאיציניא-טַאװירּפ ןופ קורדסיוא רענייר ַא זיא רע לייוו ,דנַאל ןיא ָאד ןעגנוניישרעד עטסטנוז

 ןעמירַאב ךיז ןענעק רימ .ןעמעטָא םוצ טפול יו קיטיינ טָאה קימָאנָאקע-דנַאל יד עכלעוו ,עוו

 -נערטשנָא יד ץָארט ,טכיירגרעד טשינ ךָאנ רימ ןבָאה ךַאז ןייא רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד ךס ַא טימ

 -נוא ןופ ךשמה םעד טימ רעכיז טשינ ןענייז רימ :טכַאמעג רדסכ ןיז םעד ןיא ןרעוו סָאװ ןעגנוג

 טשינ טזייו רוד רעגנוי רעזדנוא .ןעז טלָאװעג קידנעטש סע ןבָאה רימ יװ ױזַא ןבעל רעזד

 ,ןָאטעג סע ןבָאה רימ יו סָאמ רעד ןיא ןבעל רעזדנוא ןצעזוצרָאפ גנַארד ןקידנגונעג םעד סױרַא

 ַא ןגעוו .ךיײטדַאטַאלּפ ַאל םענופ ןגערב יד ייב ןבעל שידִיי ןייגוצפיוא ןביוהעגנָא טָאה סע טניז

 סָאװ לגנַארעג רעד .ןייז טשינ דייר ןייק וליפַא ןיוש ןעק ,טנעקעג סע ןבָאה רימ יוװ ןבעל שידִיי

 ךָאנ טָאה ,ןבעל רעזדנוא רַאפ טנגוי יד ןעניוועג וצ גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןָא זדנוא ייב טייג

 סָאד זיא סָאד -- טפנוקוצ ריא ןוא טנגוי יד .ןטַאטלוזער עקירעהעג יד ןבעגעג טשינ טציא זיב

 ןבעל רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא ןופ עמַארָאנַאּפ רעד ןיא עלעטניּפ עלעקנוט

 ,דנַאל ןיא ָאד

 דנַאל ןיא ןבעל שידִיי ןופ תישארב רעד

 -רַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ רעפיצ עקידכעלייק יד ךיז טציטש ,טסּוװַאב יוװ

 ריא טיול טָאה סָאװ ,1860 ןיא גנוריסַאּפ רעשידִיי רעכעלטנפע רעטַאוירּפ ַא ףיוא עניטנעג

 ןופ קורדסיוא ןַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןוא רעטקַארַאכ

 .טרַאנגיײא ןשידִיי םעד טימ ךעלטנפע ךיז ןזיײװַאב וצ ,טומ ןשידִיי ןופ ןוא ןײזטסּוװַאב ןשידִיי

 ןוא טכירעג ןליוויצ םוצ טדנעוװעג ךיז קלָאפרָאּפ שידִיי ַא טָאה ,1860 ןופ רעבמעווָאנ ןט11 םעד

 ןייטשרַאפ וצ ףיוא .ןיד ןשידַיי ןטיול ,ןישודיקו-הּפוח ןופ ךמס ןפיוא ןייש-הנותח ַא טרעדָאפעג

 העּפשה יד זַא טכַא ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד ,גנולדנַאה רעקיזָאד רעד ןופ טײקלַאטנעדעצסַארט יד

 דנַאל סָאד זַא ןוא עניטנעגרַא ןיא עטולָאסבַא ןַא ןעוועג ןַאד זיא עכריק רעשילױטַאק רעד ןופ

 רעטנוא םישזער ןכעלכריק ןשיטסיטולָאסבַא םעד ןופ ןעיירפַאב ןביוהעגנָא טשרָאקָא ךיז טָאה

 -גרָאי ךָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טלָאמעד ןזיא סָאװ עיצוטיטסנָאק רעינ רעד ןופ העּפשה רעד

 טרעטעמשעצ זיא עינַאריט-סַאסָאר יד סָאװ םעד ךָאנ ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןוא רוטַאטקיד רעגנַאל

 זַא ןגָאז רעבירעד ןעק ןעמ .ַאסיקרוא לַארענעג ןופ דנַאטשפיוא םעד ךרוד ,1852 ןיא ןרָאװעג

 ןכעלטנפע ןופ תישארב םעד רָאנ טשינ ןָא טנכייצ הנותח עכעלטנפע עשידִיי עטשרע עקיזָאד יד

 ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא סע .םזילַארעביל ןופ בייהנָא םעד ללכב רָאנ ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןשידִיי

 סָאד טָאה ןיוש ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצוטיטסנָאק עיינ יד סָאװ םעד ךָאנ שדוח ןייא

 ןעוװעג ןענייז ייז ןוא ןסייהעג ייז ןבָאה יוועל טעבַאזילע ןוא ןָאמָאלָאס -- קלָאפרָאּפ עשידִיי

 זיב .ןיד ןשידִיי ןטיול ןייש-הנותח ַא ןרעדָאפ ןייג וצ טגעוורעד ךיז -- רעגריב עשיויוצנַארפ

 -נעגרַא ןיא טבעלעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה סָאװ יד ןופ דַיי ןייא ןייק אמתסימ טלָאװ ,טלָאמעד

 ןיא טעּפש-טעה זיב זַא ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ .טנעמוקָאד ַאזַא ןטעב ןייג וצ טגַאװעג טשינ ,עניט

 ,םכותב עניטנעגרַא ,רעדנעל עשינַאקירעמַא-ןײטַאל עטסרעמ יד ןיא ןענייז טרעדנוהרָאי ןקירָאפ

 -מוא עטסרעמ יד םגה ,עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןופ ןצעזעג יד ןרָאװעג טפַאשעגּפָא טשינ

 -נַארּפ רעד ןופ ןּפיצנירּפ עלַארעביל יד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה סעיצולָאװער-סטײקיגנעהּפָא

 רעד ןעוועג ןכב ןענייז יוועל טעבַאזילע ןוא ןָאמָאלָאס ןופ גנולדנַאה יד .עיצולָאװער רעשיזיוצ

 טכַארטעג טשינ ןופרעד רָאג ןבָאה ייז שטָאכ ,ןבעל שידִיי ןופ קורדסיוא רעכעלטנפע רעטשרע
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 ןוא ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןשידִיי ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג קיניזטסּוװַאבמוא זיא סע .וליּפַא

 ןיא ןבעל שידִיי ןופ בייהנָא רעד סלַא ןרָאװעג ןעמונעג דָאזיּפע רעקיזָאד רעד זיא רַאפרעד
 .עניטנעגרַא:

 שידַיי זיא םוטעמוא זַא ,זדנוא טזייװַאב ,דָאזיּפע רעקידנטײדַאבמוא גולפ ןיא ,רעקיזָאד רעד

 ןעגנוגנידַאב יד זַא ןוא .הביבס רעד ןופ ןעגנוגנידַאב ענײמעגלַא יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןבעל

 ,ןפוא ןטריזינַאגרָא-ךעלטנפע ןַא ףיוא ןבעל שידַיי ןופ בייהנָא םעד רַאפ ףייר ןרָאװעג ןיוש ןענייז

 טעדנירגעג סערייא-סָאנעוב ןיא זיא רעטעּפש רָאי ייווצ טימ סָאװ ,טקַאפ רעד זדנוא טזייויַאב:

 סקיטנייה טרעייפ סָאװ "?עיצַאגערגנָאק עשידַיי; יד :עיצוטיטסניא עשידִיי עטשרע יד ןרָאװעג

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ עיצוטיטסנָאק עיינ יד .רַאסרעװינַא ןקירָאי-טרעדנוה ריא רָאי

 ןכעלטנפע-שידִיי ַא ןופ בײהנָא ןרַאפ געוו םעד טנפעעג ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןפַאשעג טָאה 1860-

 ,דנַאל ןיא ןבעל

 זיא סע ןעוו ,1889 ןוא 1860 ןשיװצ ןבעל עשידִיי סָאד זַא ןעניימ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ

 ָאד ךיז ןריזינָאלָאק וצ עּפָאריײא-חרזימ ןופ ןטנַארגימיא עשידִיי עּפורג עטשרע יד ןעמוקעגנָא

 ןוא ירב סִיּול .ןןבעל שידִיי ןָא טנייה ןפור רימ סָאװ םעד וצ אמגוד ַא טַאהעג טָאה ,דנַאל ןיא-
 -ַאגערגנָאקא רעטעדנירגעג רעד ןופ "רעניבַארסיױרג; רענעפורעג ױזַא רעד) ףעסָאשזד ירנעה

 ןדַיי עשַיעּפָאריײא-ברעמ ןעוועג ןענייז ,"טלהקעג; ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ןדִַיי עטשרע יד ,("עיצ

 םינינמ עכעלטע יד .ןסיוו שידִיי ןופ שזַאגַאב ןּפַאנק ַא טכַארבעג םייה רעטלַא רעד ןופ ןבָאה סָאװ-

 -עג ןענייז ,ןפוא ןכעלטנפע ןַא ףיוא טייקשידַיי רעייז טריטסעפינַאמ 1862 טניז ןבָאה סָאװ ןְדִיּי

 זיא ןיזטסּוװַאב רעשידִיי רעייז ןוא דנַאלגנע ,עיגלעב ,סַאזלע ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ןופ ןעוו

 ןייז לטבמ טשינ ייז ןעמ ןעק ,ךָאד .ןעגנַאגעג טשינ טייקשידִיי רעזעיגילער לסיב ַא ןופ רעטייוו

 ןוא ירב סִיּול עטנָאמרעד יד .דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןשידִיי ןקידרוביצ םענופ רעייגרָאפ יד סלַא

 רָאנ ,"עיצַאגערגנָאק, רעד ןופ רָאנ טשינ סרעדנירגטימ יד ןעוועג בגא ןענייז ,ףעסָאשזד ירנעה

 ייז סָאװ ןײלַא טקַאפ רעד .1900 ןיא "הרזע, רעד ןופ ןוא 1894 ןיא אשידק הרבח רעד ןופ ךיוא

 -טשינ םעד ןיא ןייג ןריולרַאפ טלָאװעג טשינ ןוא טײקשידִַיי רעייז טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה

 םעד ןופ רעייגרָאפ ןופ לטיט ןקיטפַאהנרע םעד ייז טיג ,טלגנירעגמורַא ייז טָאה סָאװ םי ןשידִיי

 רעייז ןיא רעבָא ,ענדָאמ סיוא טייקשידִיי רעייז זדנוא טעז טנייה .עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי

 -שידלעה ַא יװ סנױזַא סעּפע ןעוועג עניטנעגרַא ןיא דַיי סלַא ךיז ןריטסעפינַאמ סָאד זיא טייצ

 עטנָאמרעדנביױא סָאד סָאװ ןטייקירעװש עכעלטכירעג יד טנַאקַאב טוג ךָאד ןענייז סע .טייק

 ןשידִיי ןופ ךמס ןפיוא ןייש-הנותח ַא ןעמוקַאב טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ןפָארטעגנָא טָאה קלָאפרָאּפ

 -נוא רעד ןיא זיא גיז רעייז ןוא ןרודעצָארּפ עכעלטכירעג עגנַאל ךָאנ ןעמוקַאב סע ןבָאה ייז .ןיד

 -רַא ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ תישארב רעד .טכעד עשידִיי ןופ גיז ַא ןעוועג הרוש רעטשרעטי

 יד ןופ ןבעגעגרעביא ןרעוו סָאװ ןדָאזיּפע יד .ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד ךיז רעטניה טָאה ,עניטנעג

 שידִיי ןגייא ןַא וצ שינעקנעב יד סױרַא ןעגנערב עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי ןופ ןרָאי עטשרע

 יד .סערייא-סָאנעוב ןיא טבעלעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ םידיחי עשידִיי עכעלטע יד ןופ ןבעל

 םעד ןיא ךיוא ןוא ןרוגיפ עשיטַאמַארד ןעוועג קידנעטש ןענייז גנוגעװַאב רעדעי ןופ םינושאר

 .םַאנסיוא ןייק ןייז טנעקעג טשינ טָאה לַאּפ

 ןבעל-ןסַאמ שידַיי ןופ בײהנָא רעד

 םעד ןופ לייט ַא סלַא עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה יד ןטכַארטַאב רימ ביוא

 -צעל יד ןיא ןבעל ןשידַיי ןיא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ סעצָארּפ-סגנורעדנַאװרעביא םענײמעגלַא

 ּפַאטע רעקיטכיוו ַא 1889 רָאי סָאד זיא ןַאד ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ רָאי גנילדנעצ רָאּפ עט

 רעניטנעגרַא יד וצ זיא 1889 ןופ טסוגױא ןט14 םעד .בושי רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -נָא םעד סלַא ןטכַארטַאב ןעק ןעמ סָאװ ,עּפורג עשידִיי עסיורג עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןגערב

 ןופ טמַאטשעג טָאה ןדִיי עפורג עקיזָאד יד .דנַאל ןיא ָאד ןבעל-ןסַאמ ןשידִיי םעד ןופ בייה
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 רעד רעדייא ,עניטנעגרַא ןיא ָאד ןריזינָאלָאק ךיז ייז ןענייז ןעמוקעג ןוא ,ענַיַארקוא ,עילָאדָאּפ

 .דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי ןופ ןַאלּפ ןסיורג ןייז ןעמונעגרעטנוא טָאה שריה ןָארַאב

 -ַארד ַא ךיז רַאפ ןוא ןיילַא זיא --- ןעוועג סָאד ןענייז תושפנ 824 --- ןדִיי עקיזָאד יד ןופ עזייר יד

 רעטיירב ךיז ץַאלּפ סָאד זיא ָאד טשינ ןוא עיצַארגימ רעשידִיי ןופ עטכישעג לטיּפַאק שיטַאמ

 -ימיא עּכורג עטשרע עקיזָאד יד זַא קפס םוש רעסיוא זיא ,ןפוא לכב .םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא

 ןעמוקעגפיוא רעטעּפש זיא סָאװ בושי-ןסַאמ םעד ןופ ןרעק רעד זיא תוחּפשימ 126 ןופ ןטנַארג

 םעד ןיא ,ָאד עיײּפָאּפע עשיטַאמַארד ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עקיזָאד יד .דנַאל ןיא ָאד

 טימ טכַארבעג ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןעוועג שיטקַאפ ןענייז ,דנַאל ןדמערפ ןוא ןטייוו ייז רַאּפ

 -- בושי רעזדנוא טמערופעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ןטנעמעלע-טּפיוה יד ךיז

 גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ ןרינימָאדערּפ סָאװ ,םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא-חרזימ םעד ןופ ןטנעמעלע יד

 .ןבעל רעזדנוא ןיא

 1960 רָאי) .ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד טדער סע .בושי רעשידִיי רָאי 100 ןרימַאלקָארּפ ןופ טקַא רעד

 סָאװ סעצָארּפ םעד עגונ סָאװ טייקיטכיוו רעסיורג ןופ ךיוא זיא דָאזיּפע רעקיזָאד רעד

 רעוועג זיא סע .עּפָאריײא-חרזימ ןופ ןבעל ןשידַיי ןיא ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה

 סָאװ ,עּפָאריײא-חרזימ ןופ ןסַאמ עשידִיי יד ןשיוװצ טסול-סגנורעדנַאװ ןופ דָאירעּפ-ילב רעד

 ןיא עירעזימ רעשימָאנָאקע רעד ןופ ןוא עגַאל רעזָאלטכער רעייז ןופ גנַאגסוא ןַא טכוזעג ןבָאה

 -חרזימ ןופ םיבושי יד ןיא ןעמוקעגפיוא טלָאמעד ןענייז סע .טבעלעג טָאה טייהרעמ יד רעכלעוו

 עטשרע יד ,"םלוע םע,; גנוגעװַאב יד ןוא "ןויצ יבבוח, יד יװ ןעגנוגעווַאב עכלעזַא עּפָארײא

 ןענייז סָאװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ףיוא עטייווצ יד ןוא לארשי-ץרא ףיוא ץנעדנעט ַא טימ

 -ָאד יד ןופ .טלעוו רעטלַא רעד ןופ גנורעדנַאװניײא רעטיירב ַא רַאפ ןרָאװעג טנפעעג טלָאמעד

 ןופ קנַאדעג רעד טקיּפעגסיױא לָאמ ןטשרע םוצ טלָאמעד ךיז טָאה ןעגנוגעווַאב-עיצַארגימ עקיז

 -ָארּפ ףיוא ןבעל סָאד ןעיובוצרעביא טפָאהעג טָאה ןעמ ּוװ ,עניטנעגרַא רעטייוו רעד ןיא ןרָאפ

 ךרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,תוחּפשמ עשידִיי 126 יד ןופ עזייר עקיזָאד יד .תודוסי עוויטקוד
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 ןופ גָאזנָא רעד ןעוועג זיא ,"לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא; רעד ןופ ףליה רעד טימ ,זייוולייט

 ןיא לטיּפַאק טיירב ַא טנפעעג טָאה סָאװ ,שריה ןָארַאב םעד ןופ עוויטַאיציניא רעקידרעטעּפש ַא

 ןשידִיי םעד ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג זיא ןוא ללכב עיצַארגימ רעשידִיי ןופ עטכישעג רעד

 -ייז סָאװ ןדִיי תונחמ יד רעטעּפש ןוא ,עּפורג עטשרע עטנָאמרעד יד .דנַאל ןיא ָאד בושידןסַאמ

 עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,שריה ןָארַאב םענופ עיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ ןרָאװעג טכַארבעג ןענ

 ןענייז יז ןופ טייהרעמ יד .עניטנעגרַא ןופ בושי רעשידִיי טנייה טסייה סָאװ ןינב םעד ןופ לגיצ

 ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג טריזינָאלָאק ןענייז ןוא עיצַאזינָאלָאק רַאפ ןרָאװעג טכַארבעג עקַאט

 טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ ןבָאה סָאװ קינייו טשינ ןעוועג רעבָא ןענייז סע .דנַאל םענופ ןטקנוּפ

 רעטשרע רעד* ןרָאװעג סע ןענייז ייז ןוא עיצַאזינָאלָאק רעד וצ ךיז ןסַאּפוצ טנעקעג טשינ ןָא

 .סערייא-סָאנעוב ןיא טּפיוהרעביא ,טעטש יד ןיא גנורעקלעפַאב-ןסַאמ רעשידִיי רעד ןיפ ןרעק

 -עדנַאװניײא יד ןוא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןופ ןטנעמעלע "עשיטנעדיזידא עקיזָאד יד טָא

 ןביוהעגנָא ױזַא ןיוש ךיז ןבָאה ,ןירַא טעטש ןיא טקעריד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה סָאװ גנור

 ,ןתוכרטצה ערַאטנעמעלע יד רַאפ תודסומ עקיטיינ יד ןּפַאש וצ ןרָאװעג קיטיינ זיא סע זַא ןעזנָא

 םעד ךָאנ םורַא רָאי ףניפ ןיא .ףרַאדַאב ןזעיגילער ןשידִיי ןופ םינינע ערעדנַא רעדָא הרובק יו

 --- 1894 ןיא --- עּפָאריײא-חרזימ ןופ ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע סָאװ

 -יטנייה רעזדנוא ןופ ןירעייגרָאפ יד ןעוועג זיא סָאװ ,ָאשידק הרבח יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ,הליהק רעק

 טשינ וליִפַא ןוא עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי םעד ןופ עטכישעג ןייק טשינ ןביירש רימ

 ןעגנערב וצ קיטיינ רַאפ ןענופעג ןבָאה רימ רעבָא ,עטכישעג רעקיזָאד רעד וצ ןלַאירעטַאמ ןייק

 עקידרעטייוו יד ןכַאמ ןענעק וצ ידכב ,בושי םענופ תישארב םעד ןגעוו ןטַאד עצרוק עקיזָאד יד

 טַאהעג ןבָאה רָאי טרעדנוה עקיזָאד יד .דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןריפסיוא

 -קעװַא בושי םעד ןבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ עקידנטָאש ךיוא .רָאנ ,גייטשפיוא ןופ ןטנעמָאמ רָאנ טשינ

 יד ןופ לטיּפַאק עכעלרעױדַאב סָאד ןעוועג זיא סָאד יװ ,טכיל ןסואימ רעייז ַא ןיא טלעטשעג

 "יא ךרוד ,טיײרפַאב ייז ןופ ךיז טָאה רע זיב טפמעקעג טָאה בושי רעד עכלעוו ןגעק ,"םיאמט.

 ,טימ ןייז ןופ ןסױטשסױרַא ןצנַאג ןיא ייז רעטעּפש ןוא ייז ןרילָאז

 ןעגנורעדנַאוװנײא עקידרעטעּפש יד

 ןשידִיי םעד ןיא ןשינעעשעג יד ןוא טגיילרַאפ ןעוועג ןיוש זיא בושי םענופ דוסי רעד

 לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג ןדִיי יד ןופ עגַאל יד זיא דנַאלסור ןיא .סרעייז ןָאטעג ןבָאה ןבעל-טלעוו

 ןרעקרַאטש ַא וצ טריפעג טָאה סָאד ןוא רעכעלגערטרעדמוא שימָאנָאקע-לַאיצָאס ןוא רערעווש

 סָאװ ןרעוו ןביוהעגנָא ,טקנוּפדנַאטש ןשידַיי ןופ ,טָאה עניטנעגרַא .ןרעדנַאװסיױא ןופ גנַארד

 ןטנצניינ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד ."רעטנעענ; ןוא רעקידנעיצוצ רעמ ץלַא לָאמ ַא

 רעד ןופ לַאפכרוד רעד ןוא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןופ ןוא טרעדנוהרָאי

 -עדנַאװסיוא רעשידִיי ןופ סיוטש רעקיטכעמ ַא ןעוועג ןענייז ,1905 ןופ עיצולָאװער רעשיסור

 -עלע עקיזָאד יד .עניטנעגרַא ןייק ןעגנַאגעג זיא עיצַארגימ רעקיזָאד רעד ןופ לייט ַא ןוא גנור

 ךיז טָאה סָאװ טייקיטעט-רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ןרעק רעד ןעוועג בור יּפ לע ןענייז ןטנעמ

 -ייז סָאװ ןשטנעמ טכַארבעג ךיז טימ טָאה םָארטש-סגנורעדנַאװניײא רעיינ רעד .ןביוהעגנָא ָאד

 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ,ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד ןיא קיטעט ןעוועג םייה רעטלַא רעד ןיא ןענ

 -לוק ךיוא ,הסנרּפ-תוגאד רעסיוא ,טַאהעג ןבָאה ייז ןוא ץנעגילעטניא רעשידִיי ןוא רעשיסור

 ןופ דוסי םעד טגיילרַאפ ןבָאה סָאװ יד ןעוועג סע ןענייז ןטנעמעלע עקיזָאד יד .ןתוכרטצה-רוט

 ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ,ןקעטָאילביב ,ןזיירק-רוטלוק ןפַאש ךרוד ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ןגיה םעד

 ,1914 ןוא 1905 ןשיווצ דָאירעּפ רעד .ןזעוו-סגנויצרעד ַא ןופ דוסי םעד טגיילרַאפ ןוא ןעגנוטייצ

 -לעזעג-רוטלוק ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא ,המחלימ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא טָאה סע ןעוו

 ןשיוװצ .בושי ןגיה םעד ןיא ןרוּפש עקידנטיײדַאב טזָאלעג טָאה סָאװ ,עיצַאטנעמרעפ רעכעלטּפַאש
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 -עפעש טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג וליפַא ןיוש ןענייז ןטנעמעלע עקיזָאד יד

 ןרענָאיּפ יד ןעוועג ןענייז ייז ןופ עקינייא ןוא סרעלטסניק ןוא ןשטנעמ-ןעּפ סלַא ורמוא ןשיר

 .רוטַארעטיל רעשידִיי רעגיה רעד ןופ ןוא ןזעווסגנוטייצ ןשידִיי ןגיה םעד ןופ

 ,עיצולָאװער רעשיסור רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ ןופ גנורעדנַאװניײא רעקיזָאד רעד ןגעוו

 טעברַא רעכעלטכישעג רעכעלריפסיוא רעד ןיא גנורעדליש עטנַאסערעטניא ןַא רימ ןעניפעג

 -רַאפ ךוב םעד ןיא ןענישרעד ,ץ"כ עיניּפ ןופ עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי קיצפופ ןגעוו

 ןיא ,"עסערּפ יד; ןופ רַאסרעוװינַא ןטס20 םעד דובכל ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,"עניטנעג

 ייא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןטנעמוקָאד ןייק ןיא ןכוז טפרַאדעג טשינ סע טָאה ץ"כ עיניּפ .8

 .טייצ רענעי ןיא עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאוװעגנייא ןבָאה סָאװ ןטנעגילעטניא עשידִיי יד ןופ רענ

 :ןרעדנַא ןשיווצ רע טלייצרעד

 לּפמעטש רעד טגיל ,(1905 ךָאנ) ןרָאי עטנָאמרעד יד ןיא עטרעדנַאװעגניײיא יד ףיוא;

 -גוטכיר ןוא ןעגנוגעוװַאב ענעדיישרַאּפ יד ןופ ,עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ

 רעד ךָאנ ןוא רַאפ דנַאלסור ןשירַאצ םעניא ןסַאמ עשידִיי יד טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןעג

 -לעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעטעברַא ,תוכאלמ-לעב ןעוועג סנטסרעמ ןענייז סָאד .עיצולָאװער

 עטסנדיישרַאפ יד עיצולָאװער רעד טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא-בלַאה ןוא עט

 רעד ןופ ןוא ןבעל ןרַאפ טייקרעכיז רעטסרַאטנעמעלע רעד ןופ קידנבײהנָא ,ןעגנורעדָאֿפ

 -ַאנ ןופ גנורעדָאפ רעשידנוב רעד זיב ,ןדִיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג רעטסרַאטנעמעלע

 סָאד ןבָאה ס"ס יד יװ ,ןענייארַאפ-לוש עיירפ רעדָא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצ

 ךיילגוצ עיצַאנ רעשידִיי רעד רַאפ גנומיטשַאבטסבלעז רעיירפ רעד וצ זיב ,טגָאזעג

 יד טרעדָאפעג ןבָאה סָאד יװ ,עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ סעיצַאנ ערעדנַא יד טימ

 -עג ןבָאה סע יװ ,(םייס) עימָאנָאטױא רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ וצ זיב ןוא ,ןויצ-ילעוּפ

 ןיא יקסווָאלטישז םייח ןוא רידא-ןב טימ ,ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס עשידִיי יד טרעדָאפ

 -סע ,סעצווָארקסיא זיב ,ןויצ-ילעוּפ ןוא ,סע-סע ,סעצווָאדנוב ,ןטסינויצ ןופ ;ץיּפש רעד

 ",ןטסילַאקידניס ןוא ןטסיכרַאנַא ,רע

 ןרעװ וצ לַאעדיא ןטימ עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעג ןענייז ,ץ"כ ןָא טזייוו ,ייז ןופ עטסרעמ יד

 טיול ןוא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא עקַאט רָאנ ,רעטעברַאדרע-םתס טשינ ןוא ,רעטעברַאדרע

 ,ןווּורּפ ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןיז םעד ןיא ןענייז סע ,ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס יד

 -נָא ןבָאה ייז סָאװ ןטייקירעווש עסיורג יד בילוצ ןלַאפעגכרוד ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד רעבָא

 ןכיירגרעד טנעקעג טשינ ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .דנַאל ןדמערפ ןוא ןטייוו ,םעיינ םעד ןיא ןפָארטעג

 רעד ייב ןוא םירוחב ןעוועג בור יּפ לע ןענייז ייז לייוו ,רעטעברַאדרע ןרעוו ןופ לַאעדיא םעד

 ןיא ןלַאפעגכרוד ןענייז סָאװ יד .סעילימַאפ זיולב ןריזינָאלָאק וצ ּפיצנירּפ ַא ןעוועג זיא "ַאקִיי;

 ןופ ןענייז ערעדנַא ןוא ןיירַא טעטש יד ןיא טרעדנַאװעגסיױא ןבָאה ןווּורּפ ענעדיישרַאפ ערעייז

 -יטָאטש רעשידִיי רעד ןופ ןרעק רעד ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא טעטש יד ןיא ןבילברַאפ הליחתכל

 ןעמ טָאה טעברַאעג .סערייא-סָאנעוב טָאטשטּפױה רעד ןיא טּפיוהרעביא ,גנוױעקלעפַאב רעש

 -שיּפיט יד ייב ,תוכאלמ-לעב סלַא ןוא רעטעברַאצרַאװש סלַא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ייב

 רעסיורג ַא .א"א סעזילַאװ ,יײרעלָאטס-לבעמ ,עיצקעפנָאק-רעדיילק ,יירעדיינש יװ ,ןכַאפ עשידִיי

 ַא ,"סעקינעטנעוק; ןרָאװעג ןענייז ייז טסייה סָאד ,ײרעּפַאלק, טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה לייט

 יד .עקירעמַא-ןייטַאל ןיא רעדנעל-סגנורעדנַאװניײא עיינ יד ןיא ןדִיי יד ייב עיסעּפָארּפ ערעלוּפָאּפ

 ןסיוועג ַא טימ ןשטנעמ סלַא ,ץ"כ .ּפ ייז טרעדליש סע יו עכלעזַא סנטסרעמ ,ןטנעמעלע עקיזָאד

 רע ןוא סעיצוטיטסניא עקירעהעג יד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ,ורמוא ןלערוטלוק ןוא ןקיטסייג

 ;סָאװ-טָא םעד ןגעוו טלייצרעד

 ןיא (1905) "ַאסור ַאקעטָאילביב,, יד טלָאמעד ךיז טעדנירג ,טָאטשטּפױה רעד ןיא;
 יד .ַאינעּפ סעגירדָאר ןוא ָאעדיװעטנָאמ ןסַאג יד ןשיוװצ ,42 סַאּפ ַאל לסעג ןלָאמש םעד

 רָאי ןבלעז ןיא ךיז טעדנירג סע .סעצווָאדנוב ןוא ןרע-סע ,סעצווָארקסיא ןענייז סרעדנירג
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 ןעמָאנ ןייז 1906 ןיא טייב סָאװ ,ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס ןופ "תורח; ןייארַאּפ ַא

 ןטימ גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא ווּורּפ ַא ןכַאמ סָאװ ,(ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ) סע-סע ףיוא

 זיא ערעייז טעברַא יד .סעצווָאכָארָאב ,ןויצ-ילעוּפ רעטעּפש ןוא ,"ןטכירכַאנ; ןעמָאנ

 -ָאהביל ,ןגָארפ-םַארגָארּפ רעביא סעיסוקסיד ,ןטַארעּפער ,טעברַא-רוטלוק ַא סנטסרעמ

 -ײטרַאּפ ןופ גנוטײרּפשרַאפ ,עדנַאגַאּפָארּפ -יײטרַאּפ ךיוא רעבָא ,ןעלקַאטקעּפס עשירעב

 -ַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ,סעיצַאטסעפינַאמ עשיטסילַאיצָאס ןיא לײטנָא ,רוטַארעטיל

 -נָאל םעד טײרּפשרַאפ יז ןוא "דניירפ-רעטעברַא; עּפורג יד ןדנירג ןטסיכרַאנַא יד .עיצ

 1906 ןיא ."עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעקרָאי-וינ יד ןוא "דניירפ-רעטעברַא; רענָאד

 ןופ ןייארַאפ רעד ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידִיי רעטשרע רעד ךיוא ךיז טעדנירג

 "רַא) ?דרַאגנַאװַא, עיצַאזינַאגרָא יד ךיז טעדנירג ,1907 ןיא .רעטעברַא-רעכַאמלטיה יד

 ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעטעּפש .("דנוב, רעניטנעג

 ,ןייארַאפ-רעילָאטס םענײמעגלַא םעד ייב עיצקעס עשידִיי ַא ,רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ

 עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד טניישרעד 1908 ןיא .ַא"א סרעקעב עשידִיי ןופ ןייארַאפ ַא

 -סיױרַא ,"דרַאגנַאװַא ןופ עמיטש, יד ,("דנוב, ןופ) "דרַאגנַאװַא רעד, שידִיי ןיא עבַאגסיוא

 -ילעוּפ יד ןופ "ערע ןוא טיורב, טניישרעד 1909 ןיא ןוא ,סעצווָארקסיא יד ןופ ןבעגעג

 ."ךויצ

 .(1960 רָאי) עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 100 :טקַא-גנורימַאלקָארּפ רעד

 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ןופ ןלייצרעד וצ ךיוא זדנוא טסייוו ץ"כ

 ןיא .עניטנעגרַא ןיא ןבעל ןשידִיי ןטריזינַאגרָא םעד ןופ ןרָאי עַירפ ענעי ןיא רעפעגמוא ,גנוגעוו

 :ןרעדנַא ןשיוװצ ,רע טגָאז ,טעברַא רעטנָאמרעד רעד

 סע .גנורעגנַיירַאפ ַא ןירַא םָארטש רעיינ רעד טגנערב ןטסינויצ יד ןשיווצ ךיוא;
 -ערָאה טיילעגנוי ןופ "לארשי תראפת; ןייארַאפ רעד 1906 ןופ לירּפַא ןיא ךיז טעדנירג
 -סירוטנַאװַא ןוא ןקיטכירפיואמוא םעד ןדיילרַאפ טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סעקינשַאּפ
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 רעד ןייארַאפ ןגנוי םעד וצ וצ טייטש סע ."לצרעה רָאדָאעט עגיל, רעד ןופ טסייג ןשיט

 1905 ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ,שטיוװעלעסָאי בקעי ,עניטנעגרַא ןיא םזינויצ םענופ ןַארעטעוװ

 ,םזינויצ ןשירעיירש םעד ןגעק ךעלטעלב-גולפ עשיטסינויצ לעודיווידניא טזָאלעגסױרַא

 ןעניישרעד ןָא טבייה סע ןוא ,ןיירוכ .כ ,ץושעביל ,ש יװ ,ןטסינויצ עליטש ערעדנַא ןוא

 ,"(1908 טסוגיוא) "גנונעפָאה עשידִיי יד, טַאלבנכָאװ עשיטסינויצ ַא

 םוצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןופ ןטייקיטעט ערעדנַא ןופ ךיוא טלייצרעד ץ"כ .ּפ
 ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע .עטרעדנַאװעגנייא-יינ יד ןופ ורמוא-רוטלוק ןקידנטײדַאב ַא קורדסיוא
 -ניא ןַא ןגעוו ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא טליּפשעג טלָאמעד ןיוש טָאה ןעמ סָאװ רעטַאעט שידִיי
 ,סַאג רעשידִיי רעד ףיוא ןטניוו עיינ ןזָאלב ןבױהעגנָא ןבָאה סע .טייקיטעט-רוטלוק רעוויסנעט
 ןיא ןבעל ןשידִיי םעד ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא םתוח ןקיטליגדנע ןַא טגיילעג ןבָאה סָאװ ןטניוו
 .עניטנעגרַא

 בושי רעשידִיי רעכעלטלעוו ַא

 וליפַא .רעטקַארַאכ רעכעלטלעוו ןייז זיא ,עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי םענופ ןכייצנעק רעד

 -טלעוו-סיוכרוד ַא רע זיא ,לענָאיצידַארט-לַאנָאיצַאנ רעדָא זעיגילער זיא רע ווו ןטקעּפסַא יד ןיא

 ,ןרָאי-תישארב ענייז ןיא טשינ ןכוז ןעמ ףרַאד ,םענייז ךירטשטנורג ןקיזָאד םעד .בושי רעכעל

 טכַארבעג טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעשיסור רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ ןופ עכָאּפע רעד ןיא רָאנ

 סָאװ יד .רענָאיצולָאװער-ךעלטלעוו ןעוועג לייט ןטסערג ןייז ןיא זיא סָאװ טנעמעלע ןַא רעהַא

 -עג בור יּפ לע ןענייז ,עקירעמַא-םורד ןוא ןופצ ןייק דנַאלסור ןופ טרעדנַאװעגסיוא ןַאד ןבָאה

 -פיוא ךיז טָאה סָאװ עיצקַאער רעד רעטנוא ןביילב טנעקעג טשינ רעמ ןבָאה טָאװ עכלעזַא ןעוו

 -יירב ןכוז ןרָאפעג ןענייז ייז ןוא עיצולָאװער רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ דנַאלסור ןיא ןביוהעג

 ןטנעמעלע עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ .ןעיידיא עיינ ערעייז רַאפ ןטנָאזירָאה ערעט

 ַא טַאהעג ריא טימ טָאה סָאװ ץלַא ןוא עיגילער עשידִיי זיא ייז רַאפ זַא ,טדערעגּפָא ךָאד זיא

 ןענייז ,ןעמַאנסיוא עניילק טימ ,ןטנעמעלע עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ יד ךיוא ;ףירט ןעוועג ,תוכייש

 טלּפמעטשעגּפָא עיגָאלָאעדיא רעד טָא ןופ םתוח םעד ןבָאה ייז ןוא טמיטשעג ךעלטלעוו ןעוועג

 .ןריזינַאגרָא ןעמונעג טעּפמיא טימ ןבָאה ייז סָאװ ןבעל-רוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םעד ףיוא

 -יד ןקיטיונ םעד ןָא ,רעשיטַאטס ַא ןעוועג בור יּפ לע זיא בושי םעד ןופ לייט רעזעיגילער רעד

 -עלע עכעלטלעוו יד ןענייז ןגעקַאד .טרָאװ ןופ ןיז ןפיט ןוא ןטיירב ןיא עיצַאזינַאגרָא ןופ םזימַאנ

 -רוטלוק עכיײרלָאצ יד ןזייװַאב סע יװ ,גנַארד ןוא וויטַאיציניא טימ לופ ,שימַאניד ןעוועג ןטנעמ

 -עגסיוא טָאה סע ןעוו ,1914 ןוא 1906 ןשיװצ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ סעיצוטיטסניא

 -ַאב ןכעלטלעוו םעד טמיטשַאב וויטיניפעד טָאה טייצ ענעי .המחלימ-טלעוו עטשרע יד ןכָארב

 .בושי רעזדנוא ןופ רעטקַאר

 ןופ ןרָאי יד ןיא וליפַא טרעהעגפיוא טשינ טָאה טייקכעלטלעוו וצ גנַארד רעקיזָאד רעד

 -נעגרַא רעד ןופ רַאסרעווינַא ןטסטרעדנוה םענופ ןעגנורעייפ יד טײלגַאב טָאה סָאװ ,עיצקַאער

 -טַאּפ רענעזָאלבעגּפיוא רעקיטלָאמעד רעד טָאה ,טסּוװַאב יו .1910 ןיא ,עיצולָאװער-יַאמ רעניט

 -גָאּפ ןוא ןלַאפרעביא וצ טכַארבעג ,עיצקַאער רעשיטילָאּפ רעפרַאש ַא ןופ טײלגַאב .םזיטָאיר

 יד ןוא ,טײקויסערגָארּפ ןופ םינמיס ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עלַא ףיוא ןעמָאר

 -ָאּפ טלָאמעד ןענייז ,ןרעטנעצ-רוטלוק ןוא ןקעטָאילביב יד טּפיוהרעביא ,סעיצוטיטסגיא עשידִיי

 רעד סָאװ םעד ךָאנ טשרע .טייקיטעט רעייז ןּפמורשניײא טזומעג ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג טרימָארג

 ןזָאלב ןביױהעגנָא דנַאל ןיא ןבָאה ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה ַאינעּפ סנעַאס עקָאר טנעדיזערּפ

 -נעצ-רוטלוק ןוא ןקעטָאילביב עשידַיי ענעדיישרַאפ יד ןופ טייקיטעט יד ןוא ןטניוװ עלַארעביל

 יד ןעמוקעגרעטנוא רעבָא זיא סע .םטיר ןטקרַאטשרַאפ ַא טימ ןביוהעגנָא רעדיוװ ךיז טָאה ןרעט

 בושי רעשידִיי רעגיה רעד ןוא טלעוו רעד ןופ טרילָאזיא דנַאל סָאד טָאה סָאװ ,המחלימ-טלעוו

 -ייװכָאנ עריא טימ המחלימ יד .טלעוו רעשידִיי רעקירעביא רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא זיא
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 -יטעט עײנ-לגָאּפש ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה ,טנעניטנָאק ןטלַא ןפיוא תורצ עשידַיי ןופ ןשינע

 ןפורעגסױרַא טָאה טייקיטעט עקיזָאד יד .עקידנדייל-המחלימ יד רַאפ טייקיטעט-ספליה יד :טייק

 רעמיורג ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז סָאװ ,ןעניײארַאפ-טײלסדנַאל רעגנילדנעצ ןבעל םוצ

 ייוצ יד .בושי םענופ טעברַא-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רענײמעגלַא רעד ןיא רָאטקַאפ

 -עג המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןענייז סָאװ ןעניײארַאּכ-טײלסדנַאל עטסערג

 ןיײארַאפ-טײלסדנַאל רעבַארַאסעב רעד ןוא ןדִיי עשילױּפ ןופ ןייארַאפ רעד --- ןרָאװעג טעדנירג

 יד רַאפ טעברַא-ספליה ןופ טיבעג ןפיוא לָאר עקיטכיוו רָאג ַא טליּפשעג רעטעּפש ןבָאה --

 סרעטנעצ עטסקידנטײדַאב יד ןרָאװעג קיטייצכיילג ןענייז ןוא עּפָאריײא ןופ ןדִַיי עקידנדיילטיוג

 ןוא ןדַיי רענַאיצילַאג ןופ דנַאברַאפ רעד ןעמוקעגפיוא זיא רעטעּפש .טייקיטעט רעקיטרָא ןַא ןופ

 סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עקידנפערטַאב יד ןופ ןענײארַאפ-טײלסדנַאל עניילק רעגנילדנעצ

 .ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןופ קיַאזָאמ רעד ןיא ןרָאטקַאפ ענעעזעגנָא ןרָאװעג ןענייז

 רעדילגטימ עקיטציא ןוא ענעזעװעג ןופ הליהק רעד ןיא ףערטנעמַאזוצ .עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 0

 .ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד ןופ

 -יניפעד ַא טַאהעג טָאה ןוא רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו ַא ןגָארטעג טָאה ,טגָאזעג יװ ,ץלַא סָאד
 ךעלריטַאנ טָאה סָאװ ,לייט רעזעיגילער רעד .בושי םענופ גנוטלַאטשעג רעד ףיוא העּפשה עוייט
 -קנערשַאב ןופ ןינע ןַא רעדָא ןינע רעטַאוװירּפ ַא ןעוועג ללכ-ךרדב זיא ,טלעפעג טשינ לָאמ ןייק
 יד .בושי םענופ םינּפ םענײמעגלַא םעד ףיוא טלגיּפשעגּפָא טשינ ךיז טָאה סָאװ ,סעּפורג עט
 רענַאקירעמַא-דרָאנ םעד ןופ ןבעל םעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפש סָאװ ,עגַארפ-תורשכ
 ,גָאט וצ טנייה וליפַא .רעטקַארַאכ ןקידרוביצ ןייק ןגָארטעג טשינ לָאמ ןייק ָאד טָאה ,םוטנדִיי
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 -יירבעגסיוא ןוא טריזינַאגרָא רעקינייו:רעמ ןיוש זיא בושי םענופ ןבעל עזעיגילער סָאד ןעוו

 -טלעוו סָאד סָאװ םעד ץָארט .םַאנסיוא ןופ ןינע ןַא ץלַא ךָאנ ןַארָאטסער רערשכ ַא זיא ,טרעט

 -סגנויצרעד עטשרע יד ןוא רעטעּפש ךס ַא ןביוהעגנָא זדנוא ייב ךיז טָאה ןזעוו-סגנויצרעד עכעל

 ןזעיגילער ַא טימ סעלוש ןופ רעדָא תורות-דומלת ןופ ןענַאטשַאב בור יּפ לע ןענייז תודסומ

 -ָאלָאק עשידַיי יד ןיא "ַאקַיי, יד טריפעגנָא טָאה סע עכלעוו טימ יד סרעדנוזַאב ,קַאלשרעטנוא

 רעד זַא טרעטשעג טשינ רָאג טימ רעבָא סע טָאה ,דנַאל ןופ ןרעניא ןופ םיבושי יד ןיא ןוא סעינ

 יד ןופ ןבעל עשידִיי סָאד ,טרעקרַאפ טקנוּפ .תודוסי עכעלטלעוו ףיוא ןעלקיװטנַא ךיז לָאז בושי

 ןיא דעלטעטש עשידַיי יד ןופ ןבעל ןשידַיי ןפיוא ךעלנע ןעוועג הליחתכל זיא סָאװ ,סעינָאלָאק

 ךיוא ךיז טָאה ,לָאר עשּפיה ַא טליּפשעג טָאה עיצידַארט עזעיגילער יד ּוװ ,עּפָאריײא-חרזימ

 -טלעוו ןופ סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז סע .ןכעלטלעוורַאפ ןביוהעגנָא

 -נָא ךיז טָאה סעינָאלָאק יד ןיא דָארג ןוא סעלוש עכעלטלעוו ,ןקעטָאילביב ,רעטקַארַאכ ןכעל

 יַא טַאהעג ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ ןבעל-רוטלוק וויסנעטניא ןַא ןעלקיװטנַא ןביוהעג

 -רַאפ ןיא .ןרוגיפ עקידנריפ לָאצ עקידנטיײדַאב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא בושי ןפיוא העּפשה

 -טלעוו רעד טָא ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןוא סעוװיטַארעּפָאָאק ןעוועג ןענייז סעינָאלָאק ענעדייש

 -סעפרַאפ ןוא ןריזינרעדָאמ וצ ןּביוהעגנָא ךיז טסייג רעשיטסיוויטַארעּפָאָאק רעד טָאה ,טייקכעל

 ךס ַא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ףיוא סולפנייא ןוויטיניפעד ַא טַאהעג רעטעּפש טָאה סָאד ןוא ןקיט

 העּפשה רעקיטנעק ַא טימ ,בושי רעזדנוא ןופ לייט ןלעיצנַאניפ ןוא ןשימָאנָאקע םענופ ןגייווצ

 ,דנַאל ןיא ןבעל ןשידִיי םענײמעגלַא םעד ףיוא

 סלוּפמיא רעיינ ַא -- גנורעדנַאװניײא עיינ

 -:וזעגּפָא ןעוװעג בושי רעד זיא ,המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ רָאי ויפ ןופ ךשמ ןיא

 .םיבושי עשַיעּפָאריײא-חרזימ יד :גנורעדנַאװנייא רעשידִַיי ןופ ןרַאוװורעזער-טּפיױה יד ןופ טרעד

 ,טלעטשעגּפָא טשינ ָאד ןבעל עשידַיי סָאד ךיז טָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעִירפ ןיוש זיא סע יו

 ךיז טָאה בושי רעשידַיי רעד .תוחוכ עכַאװש םגה ,ענעגייא טימ טלקיװטנַא רעטייוו ךיז רָאנ

 ןענייז טייצ רענעי ןיא אקווד ןוא תוחוכ ענעגייא יד ףיוא ןרירטנעצנָאק ןוא ןריטנעירָא טזומעג

 ןשידִיי םענופ ,ייז ןשיװצ ,סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ עקינייא ןופ תודוסי יד ןרָאװעג טגיײלרַאּפ

 רעד ןגעוו .םימותי תיב ןוא םינקז בשומ םענופ ,1918 ןיא ,גירק-טלעוו ןכָאנ ףכית ןוא לָאטיּפש

 ךןבָאה ,המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ טעברַא-ספליה

 ךָאנ ףיוא גנורעדנַאװניײא רעשידַיי רעסיורג ַא ףיוא טכירעג ךיִז טָאה ןעמ .טנָאמרעד ןיוש רימ

 -עדנַאװניײא-ןסַאמ עקיזָאד יד זיב רָאי עכעלטע עשּפיה טרעיודעג טָאה סע רעבָא ,המחלימ רעד

 ַא ןביוהעגנָא ָאד ךיז טָאה המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ףכית .ןביױהעגנָא ךיז טָאה גנור

 -לָאב םעד רַאפ ארומ סיוא ,עּפָאריײא-חרזימ ןופ גנורעדנַאװניײא רעד ןגעק סרוק רערענָאיצקַאער

 טָא ןופ ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא ןטילעג ןבָאה ןדִיי --- ךינ טייטשרַאפ -- ןוא סולפנייא ןשיטסיוועש

 ךעװעג ןדַיי ןופ גנורעדנַאװניײא יד זיא המחלימ רעד ךָאנ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא .סרוק םעד

 -רעביא ,ןדִיי ןופ גנורעדנַאװנײא ערעסערג ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,1921 םורַא רעבָא ,עניילק ַא

 טָאה סע ּוװ ,ןלױּפ ןופ ןוא ענַיַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ענעי טּפױה

 -ימעסיטנַא רעלעיציּפָא-בלַאה ןוא רעלעיציפָא רעטריזינַאגרָא רעד ןביױהעגנָא טַאהעג ןיוש ךיז

 זיא גנורעדנַאװניײא עקיזָאד יד ,ןלױּפ ןיא ןבעל עשידִיי סָאד טרינִיור רעטעּפש טָאה סָאװ ,םזיט

 -ַארד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג ,ןעמָארטש-סגנורעדנַאװניײא עקירָאפ יד תעב יװ ,לָאמ ַא רעדיוו

 :סָאװ טנעמעלע ןַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה יז ןוא ןבעל ןשידִיי ןיא ןעגנולסיירטפיוא עשיטַאמ

 -ַאב ערעסעב ןיא םייה עיינ ַא ךיז רַאפ ןפַאש ןוא ךיז ןעיובוצרעביא גנַארד ןטימ ןעמוקעג זיא

 -עלע רעגנוי ַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא סָאד .גנובעלסיוא רעקיטסייג ןוא טעברַא ןופ ןעגנוגניד

 צעסיורג ַא ךיוא רָאנ ,ןעיידיא עכעלטלעוו עיינ רָאנ טשינ טכַארבעג ךיז טימ טָאה סָאװ ,טנעמ

 רעד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג:שידַיי ןופ גנוריפנָא ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ טיבעג ןפיוא גנורַאפרעד

-- 588 -- 



 סעריײא סָאנעיב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -רַאפ ןביוהעגנָא םיא ןוא בושי םעד סיורָאפ סיוטש ןקרַאטש ַא ןבעגעג טָאה טנעמעלע רעקיזָאד

 עשידַיי רעטנזױט טכַארבעג ךיז טימ טָאה םָארטש רעקיזָאד רעד .שימָאנָאקע ךיוא ןקיטסעפ

 ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סעשזנַארב ענעדיישרַאפ ןופ רעטעברַא עטריזילַאיצעּפס ןוא תוכאלמ-ילעב

 -ירבַאפ-לבעמ ןופ טּפיוהרעביא ,דנַאל ןיא ָאד ןגייווצ עלעירטסודניא עקיטכיוו ןופ ןרענָאיּפ יד

 .שעוו ןוא רעדיילק עקיטרַאפ ןופ עיצקעפנָאק ןוא יירעקירטש ,ליטסקעט ,עיצַאק

 גנַארד ַא טימ ןעמוקעג ,1905 ןופ רעד יװ טקנוּפ ,טנעמעלע רעקיזָאד רעד זיא קיטייצכיילג

 -רע יד ןצנַאלפרַאפ ןבױהעגנָא ָאד טָאה רע ןוא שידִיי לערוטלוק ןוא קיטסייג ןבעלוצסיוא ךיז

 עּפָאריײא-חרזימ ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ גנוגעװַאב-רוטלוק רעסיורג רעד ןופ ןצָארּפש עטש

 עיצַאקיפיסרעוויד עשיגָאלָאעדיא עסיורג ַא רָאפ ךיוא טמוק סע .תומחלימ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 דור רעד ןופ ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ,ןבעל ןשידִַיי ןגיה םעד ןיא

 .ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק ןופ רעדילגטימ עקיטציא ןוא ענעזעװעג .עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 0

 -ַאזיױװיטקודָארּפ ןופ ןטכיזסיוא יד ןוא ןבעל-רוטלוק עשידַיי עטיירב סָאד .עיצולָאװער רעשיס

 רעד ןיא ןוא רעגנעהנָא ךס ַא ָאד טרעבָארעד דנַאלסור-ןטעווָאס ןיא ןסַאמ עשידַיי יד ןופ עיצ

 ןופ ןעגנוגנידַאב עיינ יד רעטנוא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד סיוא ךיז טרעטיירב טייצ רעבלעז

 .המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ הילע רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד ןוא טַאדנַאמ ןשילגנע םעד

 ,טלעוו רעשידַיי רעד רַאפ ןרעוװ וצ ?טקעדטנַא; ןָא טביוה ,עניטנעגרַא ןופ בושי רעשידַיי רעד

 ץרּפ ןופ רעטעּפש ןוא 1922 ןיא דנַאל סָאד טכוזַאב טָאה סָאװ ,גרעבמָאנ .ד .ה ךרוד טשרע םוצ

 טכוזַאב ,1928 םורַא ,רעטעּפש .לָאמ ןטייווצ םוצ ןיוש עניטנעגרַא טכוזַאב טָאה סָאװ ,ןייבשריה

 -רעביא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו ערעדנַא רעהַא ןעמוק ךָאנרעד ןוא ןעזייר ןמלז עניטנעגרַא

 ןוא ולױּפ ןופ סעלוש עכעלטלעוו עשידִיי יד רַאפ ףליה ןעלמַאז ןעמוק סָאװ ,ןליוּפ ןופ טּפיױה

 -ייצ עשידיא יד, ,ןעגנוטייצ עשיִדַיי ייוצ יד .סעלוש עכעלנע יהדָאד ןדנירג לייוורעד ןפלעה

 יד; ןוא ,גירק-טלעוו םענופ ןערב עמַאס ןיא ,1914 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"גנוט
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 -גייא ןקיטכעמ ַא סיוא ןביא ,1918 ןופ רַאונַאי ןט1 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ?עסערּפ

 ןוא עשיטסילַאנרושז עוויסנעטניא ןַא רָאפ טמוק טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא בושי ןפיוא סולפ

 טליפ ןעמ .טכַארבעג טָאה עיצַארגימיא-המחלימ יד סָאװ ןטנעמעלע ןופ טייקיטעט עשירַארעטיל

 ַא ןרעװ טעוװ עניטנעגרַא זַא סיוא טעז סע ןוא סלוּפמיא ןכעלטנגוי ַא ןוא ורמוא ןקיטסייג ַא

 -לוק יד סיוא ךיז טרעטיירב ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעטנעצ רעשירַארעטיל רעשידִיי רעטירד

 -קַארַאכ ןכעלטלעוו ַא טימ סיוכרוד טעמכ רעבָא ,סעימָאנָאיזיפ ענעדיישרַאפ טימ טייקיטעט-רוט

 רעד ןיא גנודנעוו רעיינ ַא וצ זיב טירש עטיירב טימ גייטשפיוא ןייז ןָא טבייה בושי רעד .רעט

 ןפיוא ןייז רתוומ ןזומ רעדיוו טעװ רע ןעוו ,ןבעל ןשידִיי םעד ןיא ןוא עגַאל רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 טָאה דָאירעּפ רעקיזָאד רעד .תוחוכ ענעגייא ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז ןוא ןסיורד ןופ סולפנייא

 ןייז זעמוקַאב טָאה ןוא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא םזיצַאנ רעד ןעוו ,1933 ןיא ןבייהעגנָא ךיז
 -ָאריײא ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןעוו ,המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא סקַאמילק

 טקידנערַאפ שיטקַאפ ךיז טָאה סע ןעוו טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג ברחנו בורח זיא עּפ

 -סייג ןופ ,ןעגנַאגעגרעביא זיא בושי רעד ןוא "םייה רעטלַא רעד, ןופ הקיני ןעִיצ ןופ טייצ יד

 ."טסעק ענעגייא ףיוא, ,טקנוּפדנַאטש-רוטלוק ןוא ןקיט

 -ינָאגרָא רעוויטקעלָאק רעזדנוא ןופ עזַאפ עיינ יד ןעמוקעגפיוא זיא דָאירעּפ םעד טָא ןיא

 יּפלכ בושי םענופ טּפַאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער עלַארטנעצ יד סלַא "ַאיַאד, רעד טימ עיצַאז

 ןריזינַאגרָא וצ ןוװּורּפ ייר ַא ךָאנ ןעמוקעגפיוא זיא ץנַאטנעזערּפער עקיזָאד יד .ןדרעהַאב-דנַאל יד

 -עג ןריובעג דנַאל ןיא ָאד ןענייז סָאװ םזיטימעסיטנַא ןופ ןצָארּפש עקיטפעה יד ןגעק בושי םעד

 .עּפָארײא ןיא םזישַאפ-יצַאנ םענופ סולפנייא ןרעטנוא ןרָאוװ

 סיפ ענעגייא יד ףיוא

 ענעגייא יד ףיוא ןלעטש טזומעג ךיז טָאה בושי רעזדנוא ןעוו טייצ יד ןעמוקעג זיא סע

 -יעּפָאריײא-חרזימ יד ןופ ןטינשעגּפָא ןצנַאג ןיא בושי םעד טָאה המחלימ-טלעוו עטייווצ יד .סיפ

 המחלימ יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא הקיני יד ןגיוצעג קידנעטש טָאה רע עכלעוו ןופ םיבושי עש

 -יױש ןצנַאג ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןבעל ןשידִיי םענופ ןברוח רעד ןוא טקידנערַאפ ךיז טָאה

 טָאה ןוא ָאּפמעט ןלענש ַא טימ ןריזינַאגרָאער ןביוהעגנָא ךיז בושי רעד טָאה ,םענרַאפ ןכעלרעד

 -דנוא ןופ גנוצַאשרעביא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .סיפ ענעגייא יד ףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז

 ,ןןבעל רעזדנוא ןופ ןטיבעג עקידרקיע ייווצ ןופ גנוכעלקריוורַאפ ַא ןוא תוחוכ ענעגייא ערעז

 ןטערקנָאק רעייז ןעמוקַאב טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו רעבָא ,טריטסיסקע רעַירּפ ןיוש ןבָאה סָאװ

 :ןעגנוגנידַאב ןוא ןדנעטשמוא עיינ יד ןיא גנוקריוו עקירעהעג יד ןבָאה ןלָאז ייז ידכ ,סוטַאטס

 -סיוא יד ןוא עזַאב רעוויטַאטנעזערּפער ַא ףיוא בושי םענופ גנוריזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד יד

 -רַאפ ןכרוד ןרָאװעג טכיירגרעד זיא עטשרע סָאד .ןזעוו-סגנויצרעד רעזדנוא ןופ גנורעטיירב

 ןַא ךרוד --- עטייווצ סָאד ןוא הליהק רעקיטנייה רעד ןיא אשידק-הרבח ענעזעוועג יד ןעלדנַאװ

 ,סעלוש ערעזדנוא רַאפ םינינב עקיסַאּפ ןעיוב וצ גנַארד ןטקעוװעגפיוא

 ךיז ןבָאה ייז ןוא ךס ַא ןעוועג ןענייז סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק ַא ןפַאש ןגעוו רענעלּפ

 ױזַא ןעוועג קידנעטש ןענייז ליּפש-ןסערעטניא רעד ןוא תועד-יקוליח יד לייוו ,ןבעגעגנייא טשינ

 -יטסניא עלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד ןעמונעגרעטנוא טָאה ןעמ לָאמ לפיוו זַא ,סיורג

 .ןבעגעגנייא טשינ סע ךיז טָאה ,(1920 ןיא "ץנַאילַא, יד ןוא 1908 ןיא ?עיצַארעדעּפ, יד) עיצוט

 סעיצקנופ יד טיול ,הליהק ַא ןופ לָאר יד טליפרעד אשידק-הרבח יד טָאה ,רעבָא ייס-יוו-ייס

 סָאװ רעדילגטימ לָאצ רעד טיול ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ ןבעל םעד ןיא טליפרעד טָאה יז סָאוו

 טנעמָאמ ןקירעהעג םעד ןבָאה טפרַאדעג זיולב טָאה ןעמ .רעסערג ןרָאװעג רָאי וצ רָאי ןופ זיא

 ץרַאמ ןטס31 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד ןוא עכלעזַא סלַא יז ןרעלקרעד ֹוצ טײקנסָאלשטנַא יד ןוא

 יד ןיא .ןינילס השמ ר"ד רעד ןעוועג זיא אשידק-הרבח רעד ןופ טנעדיזערּפ תעב ,1949 ןופ

 טרימַאלקָארּפ זיא אשידק-הרבח יד זַא גנודלעמ ַא ןענישרעד טלָאמעד זיא ןעגנוטייצ עשידִיי
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 טליפרעד יוו-ייס טָאה אשידק-הרבח יד זַא ויטָאמטּפױה םעד קידנבעגנָא ,הליהק סלַא ןרָאװעג

 ריא ןיא ןענייז סָאװ תוחּפשמ עשידַיי ץרָאּפָארּפ רעד טיול זַא ןוא הליהק ַא ןופ סעיצקנופ יד

 -לעז רעד ןיא .טָאטשטּפױה רעד ןופ בושי םענופ הליהק יד ןרעװ וצ יואר יז זיא ןסָאלשעגנָא

 טָאה גנוטלַאװרַאפ יד סָאװ ןסולשַאב ייר ַא ןרָאװעג טנכערעגסיוא ךיוא ןענייז גנודלעמ רעב

 -סיוא ןענעק לָאז הליהק יד זַא ןטייקכעלגעמ יד ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןפַאש וצ ידכב ,ןעמונעגנָא

 -נוזַאב .בושי םענופ ןתוכרטצה ןוא ןטיבעג עטסנדיישרַאפ יד ףיוא טייקיטעט ריא ןרעטיירב

 -עג ןפיוא רענעלּפ עסיורג טנכײצעגנָא ּפַאטע םעיינ ריא ןיא עיצוטיטסניא יד ךיז טָאה ,סרעד

 תמאב ןָאטעגפיוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה יז ןוא טייקיטעט-רוטלוק ןוא ןזעוולוש ןופ טיב

 .ןטיבעג עקיזָאד יד ףיוא ןכַאז עלַאסָאלָאק

 ךס ַא ןביוהעגנָא ךיז ךעלטנגייא טָאה ןזעוולוש רעזדנוא ןופ גנּווװושפיוא רעסיורג רעד

 גנוװשפיוא ןקיזָאד םעד ןופ בייהנָא רעד .ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא הליהק יד רעדייא רעַירּפ

 רעד ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילרַאפ זיא סע ןעוו טנעמָאמ םעד ןופ ןענעכער ןעמ ףרַאד

 עיינ יד וצ גערנָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .ָאנַארעס סַאג רעד ףיוא עלוש-םכילע םולש

 ןעוועג ךעלגעמ רעבָא זיא סקּוװ רעקידרעטייוו רעד .ןזעוולוש ןופ טיבעג ןפיוא תוגשה עסיורג

 -נָא ןפוא םענעדײשטנַא ןַא ףיוא טָאה עכלעוו ,הליהק רעטרימַאלקָארּפ-יינ רעד קנַאד ַא עקַאט

 יד וענייז טייצ רעד טימ .ןטעשזדוב ערעייז ןוא סעלוש עיינ ןופ יוב םעד ןציטש וצ ןביוהעג

 ןעק בושי רעזדנוא זַא ,זדנוא ייב ןסקַאװעגסיוא ױזַא סעדייבעג-לוש ןעיוב וצ סעוויטַאיציניא

 יד .סעלוש ןעיוב ןופ טיבעג ןפיוא ןָאטעגפיוא טָאה רע סָאװ םעד טימ ןריצלָאטש טכער טימ

 טנייה זַא ױזַא ,רענעלּפ עיינ ןוא ןתוכרטצה עיינ טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה סעדייבעג-לוש עיינ

 טייהרעמ יד ךיז טיירד סע ןכלעוו םורַא ,ןטיבעג ענעי ןופ רענייא ןזעוולוש רעזדנוא זיא גָאט וצ

 עטסטלוב יד ןופ רענייא .םויק ןקיטסייג רעזדנוא ןרעכיזרַאפ וצ ףיוא טייקיטעט רעזדנוא ןופ

 וצ טנייה ןענייז סרערעל יד ןופ טייהרעמ יד סָאװ ,סָאד זיא סעלוש ערעזדנוא ןופ סנכייצנעק

 -נייא ןרעטנוא .הליהק רעד ייב רַאנימעס-רערעל םעד ןיא עטעדליבעגסיוא ,ענעריובעג-יה גָאט

 רעייז טרעטיירבעגסיוא ךיוא דנַאלניא ןופ םיבושי ערעסערג יד ןבָאה ,הליהק רעזדנוא ןופ סולפ

 -סומ עשידִיי שממ ןפערט דנַאלניא ןופ טעטש עקינייא ןיא ןעמ ןעק גָאט וצ טנייה ןוא ןזעוולוש

 -ער יד ןופ רענייא זיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג רעטעּפש זיא סָאװ ,תוליהקה-דעוו רעד .סעלוש-רעט

 םעד ףיוא טליפרעד רע ןוא דנַאל ןופ םיבושי עלַא ןופ טייקיטעט רעטרינידרָאָאק ַא רַאפ ןטרָאס

 -וז טימ טייקיטעט רעייז טרעטיירבעגסיוא ןבָאה סעלוש ערעזדנוא .עיצקנופ עקיטכיוו ַא טיבעג

 טעמכ ךיז טלעטש סעלוש עשידִיי יד ןופ טייקיטעט-סגנויצרעד יד זַא ױזַא ,סעינָאלָאק-רעמ

 .רָאי ץנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא ּפָא טשינ

 ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןסולש יד

 סָאװ טימ .דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה טרעייפעג בושי רעזדנוא טָאה 1960 ןיא

 -עג ייז רימ ןבָאה ױזַא יו ןוא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה עקיזָאד יד ןסָאלשעגּפָא רימ ןבָאה

 .קילברעביא ןשיטעטניס ַא ןבעג וצ תורוש עקידרעטייוו יד ןיא ןעִימַאב ךיז ןלעו רימ ?טרעייפ

 טעמכ טימ הליהק ַא טַאהעג טָאטשטּפיױה רעד ןיא רימ ןבָאה ,ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה יד וצ

 הליהק רעד ןופ טעשזדוב רעכעלרעי רעד טָאה רָאי םענעי ןיא .רעדילגטימ טנזיוט קיצפופ

 -עגסיוא ןענייז טנעצָארּפ קיצרעפ עצנַאג עכלעוו ןופ ,סעזעּפ ןָאילימ קיצעביז םורַא ןפָארטַאב

 .טעברַא-רוטלוק ןוא גנויצרעד ףיוא ןרָאװעג ןבעג

 עסיורג רָאג טימ רָאי טרעדנוה יד ןסָאלשעגּפָא בושי רעזדנוא טָאה ,ןיז ןשימָאנָאקע ןיא

 ןטנָאמרעד םעד ןיא .םזיױויטַארעּפָאָאק ןלעיצנַאניפ ןופ טיבעג ןפיוא טּפיוהרעביא ,ןעגנוכיירגרעד

 ןעמענ סָאװ ,סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק טרעדנוה ייווצ ייב ןעוועג דנַאל ןצנַאג ןיא ןענייז רָאי

 .סעזעּפ ןענָאילימ רעטנזיוט ןופ ץַאזמוא ןַא ןבָאה ןוא רעדילגטימ רעטנזיוט רעגנילדנעצ םורַא

 -עג רעזדנוא ןיא לָאר עקיטכיוו ַא בגַא ןליּפש ,סעיצוטיטסניא-סקלָאּפ עלעיצנַאניפ עקיזָאד יד
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 עקיטעטליוװ ערעזדנוא ןופ ךס ַא רַאפ רַאּפשנָא ןַא ןענייז ייז ןוא ללכב ןבעל ןכעלטפַאשלעז

 ,טרעדנעעג ױזַא דנַאל ןיא קימָאנָאקע עשידַיי יד ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד רַאפ .סעיצוטיטסניא

 ,סעשזנַארב עקינייא ןיא ןוא ןגייווצ עכעלטפַאשטריװ עלַא ןיא ןטָארטרַאפ שיטקַאפ ןענייז ןדִיי זַא

 גייווצ םעד ןיא ןוא עירטסודניא-דיײלקַאב רעד ןיא ,ןזעוויוב ןיא ,עשזנַארב-ליבָאמָאטיױא יד יו

 עיירפ ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא .לָאר עקיגנַארטשרע ןַא ייז ןליּפש ,םירישכמ-זיוה עשירטקעלע ןופ

 .עניטנעגרַא ןיא ןָא קרַאטש ןדַיי ךיז ןעעז סעיסעּפָארּפ

 קילברעביא ןַא תעב ןעמ ףרַאד ,םזיוויטַארעּפָאָאק ןגעוו ןעמוקעג דיירוצ זיא סע ביוא ןוא

 עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענייז ןדָיי זַא ןענָאמרעד ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה ןופ

 טניפעג ןעמ עכלעוו ןופ ,סעוװויטַארעּפָאָאק-רַארגַא עטשרע יד .דנַאל ןיא ָאד ןטסיױויטַארעּפָאָאק

 ךלמילא :סקניל ףיוא סטכער ןופ :הליהק רעד ןופ ןטנעדיזערּפ ריפ .עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאא 0

 .ןַאמדלָאג השמ רייד ןוא ןאמלעדייא ,ןײשנעמַאק היבוט רייד ,ןיקטוג

 סעיצוטיטסניא-סלדנַאה עסיורג ךיוא .ןדִיי ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ,דנַאל ןיא ךס ַא טנייה

 ןענייז גָאט וצ טנייה ןוא ןדִיי ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז תודוסי עשיטסיוויטַארעּפָאָאק ףיוא

 עסיורג יד ךיוא .סעזעּפ ןענָאילימ רעטרעדנוה ןופ ץַאזמוא ןַא טימ ןעגנומענרעטנוא עסיורג ייז

 יד ,םידלי תיב ןוא םינקז בשומ רעד ,לָאטיּפש רעשידַיי רעד יװ ,סעיצוטיטסניא עקיטעטליֹוװ

 וצ ןרעװ טנכעררַאפ ןענעק ,ןטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא םילוח רוקיב רעד ,זָאלוקרעבוט ןגעק עגיל

 סָאד .דנַאל ןיא ָאד רָאי טרעדנוה ןסָאלשעגּפָא ןבָאה רימ עכלעוו טימ ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד

 ךיוא זיא ,טלעוו רעשידִיי רעד ןיא גָאט וצ טנייה טמש בושי רעזדנוא ןכלעוו טימ ןזעוװ-גַאלרַאפ

 ןטייוצ םעד ךָאנ טכַאמעג טָאה בושי רעזדנוא סָאװ ןעגנוגנערטשנָא ענעי ןופ רענייא ןעוועג

 -רוטלוק רעזדנוא ןופ גייווצ רעקיזָאד רעד ןוא סיפ ענעגייא יד ףיוא ךיז ןלעטש וצ גירק-טלעוו

 רעזדנוא טָאה ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה יד וצ .ןעוועג תוריּפ-אשונ טָאה ןבעל
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 רעשידַיי רעד ןופ יוב ןרַאפ טעברַאטימ ןייז ןגעוו סנַאלַאב םענייפ ַא ןבעגנָא טנעקעג ךיוא בושי

 עטנכייצעגסיוא יד וצ טנייה ןרעהעג סָאװ ,םיצולח לָאצ עקידנטײדַאב ַא ןרעפיל ךרוד הנידמ

 -עג ןוא טרילומיטס ,םוינָאמירטַאּפ-רוטלוק רעזדנוא .הנידמ רעד ןופ רעקידייטרַאפ ןוא רעיוב
 ,סעזערּפמיא-רוטלוק עקינייא ןוא גנוכיירגרעד עקיטכיוו ַא ךיוא זיא ,הליהק רעד ןופ טציטש
 ,ךוב ןשידִיי ןופ שדוח רעד יװ ,ןטנגעגמוא יד ןיא ןוא הליהק רעד ןיא ןטקַא-רוטלוק יד יו
 -ךס ַא סלַא .רעמערָא ךס ַא ןעזעגסיוא ןטלָאװ רימ עכלעוו ןָא ,סעיצידַארט ןרָאװעג ןיוש ןענייז

 בושי רעניטנעגרַא רעד זיא ,םויק םעד רַאפ לגנַארעג ןוא עיצולָאװע רָאי טרעדנוה ןופ לכה

 .ןבעל-טלעוו ןשידִיי םעד ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא גָאט וצ טנייה

 ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד

 דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידִיי ןופ רַאסרעוװינַא ןטסטרעדנוה םעד טרעייפעג טָאה בושי רעזדנוא
 יד טכַארבעגסױרַא ןבָאה סָאװ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ענעדיישרַאפ ןופ םַארגָארּפ רעטיירב ַא טימ

 גנודלעמ עלעיציפָא עטשרע יד .רוביצ ןגיה רעזדנוא ןופ דמעמ ןקיטנייה םעד ןופ עמַאג עלופ

 ןופ ץרַאמ ןט7 םעד ץנערעפנָאק-עסערּפ ַא ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ,ןעגנורעייפ יד ןופ
 לעטשנעמַאזוצ רעד ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא סע ּוװ ,הליהק רעד ןופ לַאז-סגנוציז םעד ןיא 0
 -ָאק עקיזָאד יד .ןעגנורעייפ יד ןריזינַאגרָא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק רעלעיצעּפס רעד ןופ

 עשיטסינויצ ,"ַאיַאד, ,תוליהקה-דעוו ,הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיסימ

 אבהל ףיוא טעװ ןעמ זַא שינערָאװַאב רעד טימ ,עיצַאגערגנָאק עשידַיי ןוא עיצַאזינַאגרָא-דנַאל
 רַאפ ןזײװסױרַא ךיז טעו סע ביוא ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןופ ךיוא רעייטשרָאפ ןעִיצוצ ןענעק
 ךלמילא 'ה טנעדיזערּפ רעד טָאה ,הביסמ-עסערּפ רעטנָאמרעד רעד ףיוא .קיסעמקעווצ ןוא קיטיונ

 רעזדנוא ןטערטרַאפ וצ תוחילש ַא ןופ טרעקעגמוא טַאהעג סָאװ-רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ןיקטוג
 -טלעוו ןשידַיי ןופ ,ץנערעפנָאק-סמיילק רעד ןופ יד יװ ,תופיסַא-טלעוו עשידִיי ייר ַא ףיוא בושי

 ׁשידַיי רָאי טרעדנוה ןופ גנורעייפ יד זַא ןבעגעגרעביא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידַיי ןופ ןוא סערגנָאק

 -נעמָאק סע טָאה ןעמ ּוװ ,טלעװ רעשידִיי רעד ןיא סערעטניא סיורג ןפורעגסיורַא טָאה ןבעל
 ענַײז ןבעגעגרעביא טָאה רע .ןבעל-טלעוו ןשידִיי םעד ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא סלַא טריט

 -עעשעג ןופ ןטייהלצנייא ייר עצנַאג ַא ןוא טַאהעג טָאה סָאד סָאװ גנַאלקּפָא םעד ןופ ןקורדנייא

 -בוה ןופ גנורעייפ רעד טימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןבעל-טלעוו ןשידַיי םעד ןיא ןשינ
 "ידִיי עקיטייצטנייה יד ןשרָאפ ןופ ןַאלּפ רעד רקיע רעד ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעד
 .םילשורי ןיא רעטנעצ-סגנושרָאפ םעד טימ ,עטכישעג עש

 ץנערעפנָאק-עסערּפ רענעי ייב טָאה ,שרעגנייפ יבצ 'ה ,הליהק רעד ןופ רַאטערקעס רעד

 טָאה ןוא רַאסרעוינַא ןקיטכיוו םעד ןרעייפ וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעוו ךעלריפסיוא טרימרָאפניא

 טעװ טקַא רעכעלטנפע רעטשרע רעד זַא ייז ןשיוװצ ,ןטייהלצנייא ייר עצנַאג ַא טנכערעגסיוא
 ןשידִיי םענופ טנעדיזערּפ רעד ןקילײטַאב םיא ןיא ךיז טעוװ סע ןוא ץרַאמ ןטס23 םעד ןעמוקרָאפ
 -נעגרַא רעד ןּופ טייקכעלנעזרעּפ עטלעטשעג-ךיוה ַא ןוא ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד סערגנָאק-טלעוו
 -ימ-ןרעניא רעקיטלָאמעד רעד ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז רעטעּפש טָאה סָאװ ,גנוריגער רעניט

 טימ ןבייהנָא טלָאזעג ךיז ןעגנורעייפ יד ןבָאה ,ךעלטנגייא .ָאלָאטיװ .ר ָאדערפלַא ר"ד רעטסינ
 -דלָאג ר"ד םענופ ןטייקכעלגעמ יד וצ ןסַאּפוצ טזומעג ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,רעַירפ געט עכעלטע
 -עייפ יד ןבָאה ,ךעלגלָאפ .זדנוא וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ןטס23 םעד רַאפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ
 -ּוװ ,ַאבָאדרָאק ןוא עפיַאטנַאס ,עירַאזָאר ןיא ,ץניוװָארּפ רעד ןיא שיטקַאפ ןביױהעגנָא ךיז ןעגנור
 -רָא יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ףיוא סרענדער עלעיצעּפס ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז סע ןיה
 -כיוו ןיא סעיצַארטנעצנָאק עלעיצעּפס ןרָאװעג ןעזעגסיורָאפ ךיוא ןענייז סע .ןטקַא עטריזינַאג
 ןופ גנוריזינַאגרָא יד ןעזעגסיורָאפ ןעוועג ךיוא זיא סע .סעינָאלָאק עשידַיי יד ןופ ןטקנוּפ עקיט
 -יהקה-דעוו םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןענייז סָאװ םיבושי עלַא ןיא ןטעטימָאק-סגנורעייפ עלעיצעּפס

 םעד טימ שארב ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה ןגעוו טעברַא-סגנושרָאפ ַא ןוא תול
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 יד ףיוא ןרָאװעג ןדלָאמעג ךיוא ןענייז סע .יירעדנעש השמ 'ה רעשרָאפ-עטכישעג ןוא רעביירש

 םענופ טנגוי רעשידַיי רעד ןופ ,ךוניח ןגעוו םיסוניכ עלעיצעּפס טסוגיוא ןוא ילוי ,ינוי םישדח

 -עמָא-ןייטַאל ערעדנַא ןופ רעייטשרָאפ טימ ,דנַאל ןצנַאג םענופ תוליהק יד ןופ ןוא דנַאל ןצנַאג

 ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ ןגַארפ עקידרקיע ןעלדנַאהַאב וצ םַאזניימעג ידכב ,םיבושי רענַאקיר

 צזעיגילער ןוא טייקיטעט-רוטלוק ,ןזעוו-ךוניח ,לארשי טימ ןעגנוִיצַאב יד יװ ,עקירעמַא-ןיײטַאל

 -עטיל ַא רַאפ עימערּפ ַא ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא ,ןעגנורעייפ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ןגַארפ

 -רַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה ןגעוו סעמעט ייווצ רעדָא רענייא ףיוא טעברַא רעשירַאר

 םענופ החגשה רעד רעטנוא .סעזעּפ טנזיוט 10 ןוא 20 ,50 ןופ ,סעירָאגעטַאק יירד טימ ,עניטנעג

 רעד ןגעוװ סעלוש עשידִיי יד ןיא סעיצקעל עלעיצעּפס ןרָאװעג טגרָאזַאב ןענייז ,ךוניחה-דעוו

 ןיא בושי רעשידִיי רָאי טרעדנוה דובכל טלעטשעגנייא טָאה הליהק יד סָאװ עימערּפ יד ןבעגרעביא םייב

 ןַאמרעביל רייד רעניװעג םעד עימערּפ יד רעביא טיג ןַאמרעזַאלג .ש טנעדיזערּפ-עציװ -- .עניטנעגרַא

 -עּפס ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענייז סע ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה ןופ גנוטיידַאב

 ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר ךרוד ןינע ןבלעז םעד ןגעוו ןעמַארגָארּפ עלעיצ

 "ךוב ןשידַיי ןופ שדוח, םעד ןבעגוצוצ סולשַאב ןכעלקירדסיוא םעד ,ייז ןשיווצ ,ןטקַא-רוטלוק

 רעשידַיי ןופ ןטַאלּפ ךיוא רעכיב רעסיוא ןפיוקרַאפ ךרוד ,רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס ַא רָאי םעד ןופ

 ,רעטקַארַאכ ןשירעַיצרעד ןופ קרעוװ ערעדנַא ןשיוצ .סרעלטסניק עשידִיי ןופ רעדליב ןוא קיזומ

 .רַאנימעס-רערעל םעד ןופ ןינב םעיינ םעד ןופ ןייטשטנורג םעד ןגייל וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא

 טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד ןביוהעגנָא שיטקַאפ ךיז ןבָאה הביסמ-עסערּפ רעד טָא טימ
 ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי
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 ןעגנורעייפ יד ןופ טקַא-סגנורימַאלקָארּפ רעד

 טקַא-סגנורימַאלקָארּפ ןלעיציּפָא םעד טימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנורעייפ עכעלטנגייא יד

 -נדיי-טלעוו םענופ טסַאג סלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,1960 ןופ ץרַאמ ןטס23 ןופ

 ,יבבל הירַא רָאדַאסַאבמַא ןכרוד ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא לארשי ;ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד רעד ,םוט

 םעד ךרוד ןטָארטרַאפ ןעוועג טקַא-סגנורימַאלקָאוּפ םעד ףיוא זיא גנוריגער רעניטנעגרַא יד ןוא

 -בוס םענופ טײלגַאב ,רעטסינימ-ןרעניא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ָאלָאטיװ .ר ָאדערפלַא ר"ד

 -ַאמ ר"ד ,ץנעדיזערּפ רעד ןופ רעבעגטַאר םענופ ,ַאנערָאסנַא ַאינוקַא ָאמרעשזיג ,רַאטערקעס

 -פיוא טייהנגעלעג רעד ייב ןענייז סע .רעטיירב קַאסיא טַאטוּפעד םענופ ןוא דלעפנייוו ָאנַאיר

 רָאדַאסַאבמַא רעד ,ןיקטוג ךלמילא 'ה ,הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד סעדער טימ ןטָארטעג

 ,ָאלָאטיװ ר"ד ,רעטסינימ-ןרעניא רעד ןוא ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד רעד ,יבבל

 -רָאפ עטסכיירטסייג ענייז ןופ םענייא ןטלַאהעג טנוװָא םענעי ןיא טָאה ןַאמדלָאג ר"ד רעד

 -רַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי טרעדנוה ןופ גנוטיידַאב יד טריזילַאנַא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןגַארט

 עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןשינעעשעג יד ןופ טכיל םעד ןיא עניטנעג

 רע טָאה ,רָאי טרעדנוה עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא .ללכב ןבעל ןשידִיי םעד ןיא רָאי טרעדנוה

 -נופ ייווצ ןטלַאהעגּפָא טָאה סע רעבָא ,תולּפמ ךס ַא ןטילעג ןבעל עשידִיי סָאד טָאה ,ןזיװעגנָא

 עטריזיליוװיצ יד ןופ טייהרעמ רעד ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג עשידִיי יד :תונוחצינ עלַאטנעמַאד

 רעקיזָאד רעד, .הנידמ רעשידִיי רעד ןופ גנוײטשטנַא יד ןוא ,עניטנעגרַא ייז ןשיװצ ,רעדנעל

 יד ןופ רענייא ,שירָאטסיה ,זיא -- ןרעדנַא ןשיוװצ טגָאזעג ןַאמדלָאג ר"ד טָאה -- טרעדנוהרָאי

 -נערָאפ ןצנַאג ןיא ןבָאה תונוחצינ ייווצ עקיזָאד יד ןוא עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא עטסערג

 עכלעוו :טציא זיא עגַארפ יד ןוא קלָאּפ רעזדנוא ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד ןוא עימָאנָאיזיּפ יד טרעד

 רערעווש רשפא זיא הנידמ יד ןטלַאהוצפיוא :זיא רעפטנע רעד ?טנייה ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןענייז

 -ָאנַאקע ןוא לעיצנַאניפ ,טעטירַאדילָאס ןוא ףליה ךס ַא ןרעדָאפ טעװ סָאד ןוא יז ןפַאש סָאד יװ

 יד ןפַאשעג טָאה סָאװ רוד רעד ביוא ,ךעלקילג ןייז רימ ןלעװ עלַא ןוא ןטיבעג עלַא ףיוא .שימ

 .ףטקיטסעפַאב ַא ןוא עטרעכיזרַאפ ַא רוד ןטייוצ םעד ןבעגרעביא ןענעק סע טעװ ,הנידמ

 ר"ד רעד טָאה ,רָאי טרעדנוה יד ןיא תונוחצינ ערעזדנוא ןופ טקעּפסַא ןטייווצ םעד ןגעוו

 ,רעצנַאג ןייק טשינ ךָאנ זיא עיצַאּפיסנַאמע רעזדנוא ןופ סעצָארּפ רעד זַא ןזיװעגנָא ןַאמדלָאג

 רעייז ןופ טיבעג ןפיוא טרינימירקסיד ןענייז ןדִיי עכלעוו ןיא רעדנעל ןַארַאפ ןענייז טע ןמז-לכ

 -נזייוונָא ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןדַיי יד טימ לַאפ רעד זיא סע יװ ,ןבעל-רוטלוק ןוא ןקיטסייג

 ןוא טיײקיגנעהּפָאמוא רעשהכולמ ןופ ןעגנוכיירגרעד ייווצ עקיזָאד יד זדנוא ןבָאה ללכב זַא קיד

 טפנוקוצ יד זַא ריפסיוא םוצ קידנעמוק ,זיײרּפ ןרעייט וצ ַא טסָאקעג עיצַאּפיסנַאמע רעכעלטכער

 ןַא ןייז טעװ סע לפיוו ףיוא םעד ןופ קיגנעהּפָא טציא זיא תוצופת יד ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ

 .עכלצוו ,לארשי-תנידמ ןוא םוטנדִיי-טלעװ םעד ןשיוװצ טעברַאנעמַאזוצ עטנענַאמרעּפ ןוא עגנע
 ,ןפלעה ןוא ןקריװַאב קיטייזנגעק ךיז ןפרַאד

 -עג טָאה סָאװ ,ָאלָאטיװ ר"ד רעד ןטלַאהעג טנװָא םענעי ןיא טָאה עדער עמערַאװ רעייז ַא

 -עגרעטנוא טָאה ןוא קילבוּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ םענופ גנוסירגַאב עלעיציפָא יד טכַארב

 -נעמַאדנופ ענעדיישרַאפ ףיוא דנַאל םענופ גנולקיװטנַא רעד וצ גָארטיײב ןשידַיי םעד ןכָארטש

 טרעדנוה עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא עירטסודניא ןוא ץרעמָאק ,רוטלוקירגַא יד יװ ,ןטיבעג עלַאט

 ךיז ןבָאה ךעלקינייא ןוא ןיז ערעייא , :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוװצ טָאה ָאלָאטיװ ר"ד רעד .רָאי

 -עגרעביא ןופ רעטסומ ןרַאברעדנּוװ ַא טכַארבעג זדנוא ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא ןסקַאװעגניײרַא

 -ַארעטיל ןוא טסנוק רעזדנוא דובכ טכַארבעג ןבָאה ייז .קלָאפ ןוא דנַאל ,ןרעטלע וצ טייקנבעג

 -.ןשטנעמ עיירטעג ןוא ןטָאירטַאּפ רעניטנעגרַא לכ-םדוק ןענייז ערעייא ןיז עקיזָאד יד לייוו .רוט

 ."רעגריב עשידִיי עריא טימ ץלָאטש זיא עניטנעגרַא
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 תוליהקה דעװ ןוא ךוניח ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל יד

 ןרָאװעג ןבױהעגנָא ןענייז עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד

 רַאטערקעס ןוא ןיקטוג ךלמילא ןופ ץנעדיזערּפ רעד רעטנוא גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ךרוד

 רעטנוא גנוטלַאוװרַאפ-הליהק רעיינ רעד ךרוד ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ןענייז ייז ןוא שרעגנייפ יבצ

 עלַא .ןַאמדירפ רזעילא 'ה ,רַאטערקעס ןוא ןײשנעמַאק היבוט ר"ד ןופ ץנעדיזערפ רעד

 .ןענעכערוצסיוא ךעלגעמ טשינ ךיז טייטשרַאפ זיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ

 -רקיע יד ןעוועג ,גנוניימ רעזדנוא טול .,ןענייז סָאװ ייווצ זיולב ןענָאמרעד רעבירעד רימ ןלעוו

 ןופ סוניכ רעד ןוא ןזעוו-ךוניח רעזדנוא ןופ רָאפנעמַאזצ רעד :ןעגנורעייפ עלַא ןופ עטסקיד

 ,ויטקעּפסער ,טסוגיוא ןוא ילוי םישדה יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,תוליהקה-דעוו םעד

 טלדנַאהַאב ןענייז ייז ףיוא לייוו ,תופיסַא-דנַאל ייווצ עקיזָאד יד רקיעב ןענָאמרעד רימ .1960 ןופ

 ייש עשינַאגרָא ןַא ןבָאה סָאװ ,ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןופ ןטקעּפסַא עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג

 .בושי רעזדנוא ןופ ךשמה םעד טימ תוב

 יב 2 2 = +
 206 עי א 8

 ,בושי ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ גנושרָאפ רעד ןגעװ טדער ,עימערּפ-הליהק רעד ןופ רעניוװעג ,װעיאסיא .ב רייד

 -לעוו ,הדוהי-ןב ר"ד טסַאג רעד טקילײטַאב ךיז טָאה ךוניחה-דעוו ןופ רָאפנעמַאזוצ םעניא

 ןשיװצ טָאה רע .רָאפנעמַאזוצ םענופ ָאוװינ ןכיוה םעד רַאפ ןָאט םעד ןבעגעג ףכית טָאה רעכ

 ךיא, :קידנבעגוצ ,ךוניח ןופ טיבעג ןפיוא הליהק רעד ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד טביולעג ןרעדנַא

 ןוא (לארשי ןופ) לײטּפָא ךוניח רעזדנוא ןופ ןעמָאנ ןיא ָאד ןדער וצ טרעַאב רעייז ךימ ליפ

 יואר זיא גנוגנערטשנָא ליפ ױזַא ןיירַא טגייל סָאװ ,הליהק ַאזַא לייוו .גנורעלקפיוא ןעגנערב ךייא

 רימ ןוא לארשי טימ טייקידתופתושב רַאפ טּפיוהרעביא ןוא ןעקנַאדעג עטסנרע ייד ַאזַא רַאפ

 ."קידנעייגטייוו ןוא טסנרע ןייז ןלעוו ייז ןעוו ןליפַא ,ןעגנערבסױרַא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ןלעוװ
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 -נעק םעד טכַארבעגסױרַא ןעקנַאדעג עכיירטסייג ערעדנַא ןשיוצ רע טָאה טַארעּפער ןייז ןיא

 קידנעטש טזייווַאב סע זַא ,טפַארק עקיטסייג ַאזַא טציזַאב קלָאפ עשידַיי סָאד סָאװ ,טקַאפ ןקיט

 ערעדנַא דצמ ןטייז עלַא ןופ ןבעל ןשידִיי םוצ ךיז ןרַאּפש סָאװ ןסולפנייא עדמערפ יד ןגיזַאב וצ

 -ָאּכע ענעדיישרַאפ ןיא עטכישעג רעשידִיי רעד ןופ ןטקַאפ טימ עזעט ןייז קידנדנירגַאב ,ןרוטלוק
 .טקרעמעג ןטסרעממַא ךיז טָאה סולפנייא רעכעלרעסיוא רעד ןעוו ,סעכ

 -עּפ ןוא םינקסע-לוש טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוציז עקידרעטייוו יד ףיוא

 ףיוא ןזעוולוש רעזדנוא ןופ ןטקעּפסַא ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב טיירב ןענייז ,ןגָאגַאד

 טָאטשטּפױה רעד ןופ ייס ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןענייז סָאװ ןטכירַאב עכעלריפסיוא ןופ עזַאב רעד

 םעד ןיא הביסמ ַא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סוניכ םעד ןופ םויס רעד .ץניװָארּפ רעד ןופ ייס ןוא

 "וצ םענופ ןלכה-ךס ןגיוצעגרעטנוא ןעמ טָאה טייהנגעלעג רעד ייב ןוא םיחרוא-תסנכה ןופ לַאז

 -סױרַא ,עדער ַא ןטלַאהעג טייהנגעלעג רעד ייב טָאה ,הדוהי-ןב ר"ד טסַאג רעד ןוא רָאפנעמַאז

 -ךוניח רעזדנוא םורַא טשרעה סָאװ טסייג םעד ןגעוו ןעגנוניימ ןוא ןקורדנייא ענייז קידנעגנערב

 -רעביא וצ גנַארד טימ ןוא ןליוו ןטוג טימ לופ ,רעוויטיזָאּפ ַא גנוניימ ןייז טיול זיא סָאװ ,ןזעוו

 בייל ,ךוניחה-דעוו ןופ טנעדיזערּפ רעד טָאה הביסמ רעד ןופ טרָאװ-סולש ןייז ןיא .גנוגייטש

 -יצ רעזדנוא ןיא זיא עלוש יד זַא :עטלוב ַא ךַאז ןייא ןזיװַאב טָאה סוניכ רעד זַא טגָאזעג דלָאג

 .קיטכיוו רעייז זיא סָאד --- ןוא םירקיעה רקיע ןַא ןבעל ןקידרוב

 ןופ טסוגיױא ןטס27 םעד תבש ןרָאװעג טנפערעד זיא תוליהקה-דעוו םענופ סערגנָאק רעד

 זיא סערגנָאק רעד .דנַאל ןופ ןטקנוּפ עטסטייוו יד ןופ ןטַאגעלעד ןופ טייהנזעוונָא רעד ייב 1960

 היבוט ר"ד ,הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ םענופ גַארטרָאפ ַא טימ ןרָאװעג טנפערעד ךעלרעייפ

 ,"ץנעטסיסקע רָאי טרעדנוה ענייז ןופ טכיל םעניא בושי רעזדנוא, עמעט רעד ףיוא ,ןיײשנעמַאק

 -ייב ןייז ןוא בושי רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ ןּפַאטע עטסקיטכיוו יד ףיוא קידניײװנָא

 קיטייצכיילג קידנענָאטַאב ,ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא דנַאל םענופ ןבעל םענײמעגלַא םוצ גָארט

 ןופ ןרָאי עקידנעמוק יד ןיא ןזייל וצ ןבָאה טעװ בושי רעזדנוא סָאװ ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו יד

 ןעגנוסירגַאב ןרָאװעג טנעיילעגרעביא ןענייז גנונעפערעד רעקיזָאד רעד ייב .ץנעטסיסקע ןייז

 -מַא רענעזעוועג ,רוצ בקעי ר"ד ,ריאמ עדלָאג ,יבצ-ןב קחצי אישנ םענופ בושי רעזדנוא רַאּפ

 םענופ ,ןײטשדלָאג לארשי ר"ד ,ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד ןופ ,עניטנעגרַא ןיא לארשי ןופ רָאדַאסַאב

 -רעּפ עשידִיי ערעדנַא ענעעזעגנָא ייר רעצנַאג ַא ןופ ןוא ,זול שידק ,תסנכ רעד ןופ דעציזרָאפ

 -ימ רעד טכַארבעג טָאה לארשי ןופ טרָאװ סָאד .לארשי ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ ןטייקכעלנעז

 .עדיבַא יכדרמ ר"ד ,רעבעגטַאר-רעטסינ

 חילש ,רעטרעלעג םחנמ ר"ד רעד טַאהעג טָאה ,טקַא ןכעלרעייפ םעד ןופ טרָאװסולש סָאד

 -רַאפ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעװלַא רעד ןופ

 -נוה ענייז וצ זַא ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןוא ןבעל-טלעוו ןשידִיי םעד ןופ ןטקעּפסַא ענעדייש

 ןבעל ןשידַיי םעד ןיא רָאטקַאפ ןקיטכיוו ַא רָאפ ךיז טימ בושי רעזדנוא טלעטש .,רָאי טרעד

 רַאפ טקנוּפציטש סלַא ןוא עּפָאריײא-חרזימ ןיא ןבעל ןשידַיי םענעטינשרַאפ םעד ןופ ךשמה סלַא

 .הנידמ רעשידִיי רעד

 םעד קיטנָאמ ןוא ןטס28 םעד קיטנוז ןעמוקעגרָאפ ןענייז סערגנָאק םענופ סעיסעס יד

 טלדנַאהַאב ןענייז סע .טסנרע רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא 1960 ןופ טסוגיױא ןטס29

 -ַאזוצ רעד סָאװ ןגַארפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא .בושי םענופ ןעמעלבָארּפ עקיטיײזלַא ןרָאװעג
 -לַא רעד וצ בושי רעזדנוא ןופ סולשנָא רעד ןעוועג זיא ןעלדנַאהַאב וצ טַאהעג טָאה רָאפנעמ:
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עטַאבעד רעטיירב ַא ךָאנ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעוז

 -רֶא רעשיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה בושי רעזדנוא רעכלעוו טיול ,עיצולָאזעד ַא

 "ידַיי יד ןקרַאטשרַאפ ןגעוו סעיצולָאזער ערעדנַא ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סע .עיצַאזינַאג

 -ניא-רעמ ַא ןגעוו ןוא ןזעוו עזעיגילער סָאד ןרעטיירבסיוא ןוא ןפיטרַאפ ןגעוו ,גנויצרעד עש

 ןעמונעגפיוא ךיוא ןענייז ןטַאגעלעד יד .ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוויסנעס
 הרכזא עכעלרעייפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןוא לארשי ןופ עדַאסַאבמַא רעד ןיא ךעלרעייפ ןרָאװעג
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 טסקיטכיװ יד ןופ רענייא .ַאדַאלבַאט ןופ םלוע-תיב ןפיוא םישודק יד ךָאנ לָאמקנעד מייב

 "עג טָאה ןעמ סָאװ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעוועג זיא רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ןופ ןטקעּפסַא

 ןבעגעגּפָא ךיוא סוניכ םעד ףיוא זיא סע .טפנוקוצ ריא ןוא טנגוי רעד ןופ עגַארפ רעד טקנעש

 רעזדנוא וצ גָארטײב רעייז ןוא םידרפס יד ןופ ןבעל ןקידרוביצ םעד ןגעוו טכירַאב ַא ןרָאװעג

 .ןבעל ןוויטקעלָאק
 טרעדנוה ןרעייפ ןופ רָאי םעד ןיא תוליהק ערעזדנוא ןופ רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ןופ

 טגייוצרַאפ ,טיירב ַא ןופ ריפסיוא רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל שידַיי רָאי

 רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו ךס ַא ןענעכייצרַאפ וצ טָאה סָאװ ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןבעל שידִיי

 ןייטש וצ קיטיינ זיא סע ןוא עיצַאנידרָאָאק ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ סעצָארּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 טשינ ןיא ןבעל ןשידִיי רעזדנוא ןופ םעדָאפ םעד ןעִיצ רעטייוו ןוא ךַאװ רעד ףיוא טנענַאמרעּפ

 סױרַא טפֹור ןוא ןטייקכעלגעמ עריא טימ טקָאל סָאװ הביבס ַא ןופ ןעגנוגנידַאב עטכייל ןייק רָאג

 -ָאװינ-רוטלוק ןרעּכעה ַא ןופ ןויטקעּפסרעּפ ןָא ,עיצַאלימיסַא רעקיניזטכייל ַא ןופ גנוגעװַאב ַא

 סעימערּפ ,ןטקַא-רוטלוק ,ןצנערעּפנָאק

 'רָאי טרעדנוה ןרעייפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןענייז ,ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע יװ

 ךבָאה סָאװ ןטקַא-רוטלוק ןוא ןצנערעפנָאק ןרָאװעג טריפעגכרוד ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידַיי

 "וצסיוא קיטיינ טשינ זיא סע .םַאנסיוא ןָא ,דנַאל םענופ םיבושי עלַא ןעמונעגמורַא שיטקַאפ

 ןבָאה סָאװ יד ןופ המישר יד ןעגנערב ָאי ןלעװ רימ רעבָא ,םיבושי יד ןופ ןעמענ עלַא ןענעכער

 -סגנורעלקפיוא רעקיזָאד רעד ןופ גלָאפרעד םוצ ןגָארטעגיײב טנַאלַאט ןוא טרָאװ רעייז טימ

 -ָארּפ ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא סעיצקעל ןוא ןטַארעפער טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז סע .עיצקַא

 =ירעדנעש השמ ,יקסנַאשַאטָאב בקעי ,ןיישנעמַאק היבוט ר"ד :ןענָאזרעּפ עקידרעטייוו יד ץניוו

 -נענעט .שזניא ,גרעבנעזָאר .ש .שזניא ,ןַאמלעסעק ָאילוכ ר"ד ,רינּפַאװ ןָאמָאלַאס ,ּפרַאק סחנּפ

 -לא ,ןיקטאלּפ .א ,שטַאמיא .כ ,סערעּפ .מ .ל ר"ד ,יקציברעוו ָאירָאגערג ,רעקָאט והילא ,םיוב

 .-.ווָאקרוט קרַאמ ,ה"ע ןַאמזורג .ל .י ,װעיַאסיא .ב ר"ד ,ןַאמלַאש ָארַאזַאל .ּפָארּפ ,רעסייג ָאטרעב

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו) עדַארג םייח ,רעקוצ הימחנ ,ןַאמדירפ ןימינב ר"ד ,סעקשָאש םייח ר"ד

 ףטנעגעלערּפ ןוא סרענדער ערעדנַא ןוא (ּבושי םענופ טסַאג

 --סגנורעלקפיוא ןוא ןצנערעפנָאק יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ ןעמַארגָארּפ עשירעלטסניק יד ןיא
 ,(עקירעמַא-דרָאנ ןופ) ןרעב .ַאנימ ןוא סונאב ןעב סרעלטסניק יד ןטָארטעגפיוא ןענייז ןטקַא

 .עּפורט-רעטַאעט יד ,דלעפשריה ןמלז ,יקסנַאמרופ .מ ,רעלדניוו ערָאד ,רעקנעד .י ,יברָאג ַארַאס

 .בושי םענופ ןטפערק עשירעלטסניק ערעדנַא ןוא קַאנרעטסַאּפ ינעשז ןירעגניז יד ,*ַאעטרַא;

 ןיא גנובעלפיוא ןַא טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןוא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה ןצנעדעפנָאק יד

 ,דנַאל ןופ םיבושי עטסטייוו יד

 "ידע עמעט רעד ףיוא ןטעברַא עשירַארעטיל עטמיטשַאב יד רַאפ סעימערּפ יד ךייש סָאװ

 ןענוװעג ייז ןענייז ,"םוטנדִיי רעניטנעגרַא םעד ןופ טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעק ,טײהנעגנַאגרַאפ

 דיא סרוקנָאק םעד ןופ ירושז יד .ןַאמרעביל ףסוי ר"ד ןוא וועיַאסיא .ב ר"ד םעד ןופ ןרָאװעג
 -לעדנעמ ףסוי ,ןַאמלַאש ָארַאזַאל .פָארּפ ,ינווָאכוד ןָאעל ר"ד ,יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ ןענַאטשַאב

 -ץגּפָא ירושז עטנָאמרעד יד טָאה 1961 ןופ רעבמעווָאנ ןטס24 םעד .גוצרעסַאװ ןמלז ןוא ןָאס

 :עטלעטשעגוצ עקידנפערטַאב יד ןרָאװעג טרידיווער ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,גנוציז ַא ןטלַאה

 -עג ַא ךָאנ .שינַאּפש ןיא ייווצ ןוא שידִיי ןיא ענייא ,ןטעברַא יירד ןעוועג ןענייז סע ,ןלַאירעטַאמ

 'טציזַאב שידִיי ןיא טעברַא יד זַא ןסָאלשַאב קימיטשנייא ירושז יד טָאה ,תעדה-בושי ןקירעה

 ךיא ןרעוו ןעמונעג טשינ טּפיוהרעביא ןעק יז ןוא סרוקנָאק םענופ סעיצידנָאק עקיטיונ יד טשינ
 טקינייאעג ירושז יד ךיז טָאה ,שינַאּפש ןיא ,ןטעברַא ייווצ ערעדנַא יד ךייש סָאװ .טכַארטַאב
 זטנזיוט 320 ןופ ףערטַאב ןיא ,עימערּפ עטייווצ יד ןעמוקַאב וצ יואר ןענייז ייז זַא גנוניימ רעד ףיוא
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 -ָאדװעסּפ טימ טרירוגיפ ןבָאה םירבחמ יד ּוװ ,ןטרעװנָאק יד ןענעפע ןכָאנ .ענייא עדעי ,סעזעּפ

 ףסוי ר"ד רעד ןוא וװעיַאסיא .ב ר"ד רעד ןענייז סרעניוװעג יד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןעמינ

 ,ןַאמרעביל

 -עג רעד ןגעוו יירעדנעש .מ 'ה םעד טגָארטפיואַאב טָאה ןעמ סָאװ טעברַא רעד ךייש סָאװ

 "נַאנַאכָאנ יד ןופ ןעגנירד וצ זיא סע טיול ,טריזילאער טעברַא יד רע טַאה ,בושי םענופ עטכיש

 ןגעוו ןטַאד עקיטיונ יד ןלעטשוצ ןלָאז ייז זַא ,בושי םענופ סעיצוטיטסניא יד וצ ןעגנודנעוו עקיד

 .ןעניישרעד רעטעּפש רעדָא רעִירפ טעוו טעברַא עקיזָאד יד זַא ןביולג וצ זיא סע ןוא ,ךיז

 עי יד יי 2 יא 5 . כ :- -

6 

 יד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,בושי ןופ רעיוב יד רַאפ סרעיניל םלוע-תיב ןפיוא הרכזא ןַא

 .עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 100 ןעגנורעייפ

 -ייפ יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סָאװ ןטקַא עירעס רעד ןשיווצ
 ןייטשטנורג םעד ןגייל ןופ טקַא רעד זיא ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורע
 ןופ טקנוּפדנַאטש םענופ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג ,רַאנימעס-רערעל םענופ ןינב ןרַאפ
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ןעגנורעייפ ערעדנַא וצ ךוּפיהל .ָאד ןבעל רעזדנוא ןופ ךשמה ןקידרעטייוו
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 ןייטשטנורג םעד ןגייל סָאד טָאה ,טרַאװנגעק רעד טימ ןוא טיײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ןָאט וצ
 ןכעלקירדסיוא ןַא ןגָארטעג ,632 ָאשטוקַאשזַא סַאג רעד ףיוא רַאנימעס ןרַאפ ןינב םעיינ םענופ
 זיא טקַא רעד .טפנוקוצ רעד ןיא גנויצרעד רעשידִיי רעד רַאפ גרָאז רעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ
 .רעטקַארַאכ-ןסַאמ ןוא ןכעלרעייפ ַא ןגָארטעג טָאה ןוא 1960 ןופ לירּפַא ןט10 םעד ןעמוקעגרָאפ
 -יגער יד ןוא החמיש-רוטלוק רעקיזָאד רעד ייב ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא בושי רעצנַאג רעזדנוא
 ר"ד ,טייצ רענעי ןיא רעטסינימ-ץיטסוי ןוא -סגנודליב םענופ ןטָארטרַאפ ןעוועג זיא גנור
 ןופ ןוא ,שטיווָאקרעב ָאגַאיטנַאס ר"ד ,רָאטקעּפסניא-ץיטסוי ןטסכעה םעד ןופ ;יעקקַאמ .ר טִיול
 רָאדַאסַאבמַא ןקיטלָאמעד םעד ןופ טריטנעזערּפער ןעוועג זיא לארשי .ןדרעהַאב עכיוה ערעדנַא
 ןבָאה סע .עדיבַא יכדרמ ר"ד ,רעבעגטַאר-רעטסינימ םעד ןוא יבבל הירא ר"ד ,עניטנעגרַא ןיא
 ,הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ רעקיטלָאמעד רעד סעדער עכעלרעייפ ןטלַאהעג טייהנגעלעג רעד ייב
 -יד רעד ,ןַאמקַאבַאט דוד ר"ד ,יזכרמה ךוניחה דעװ םענופ רעציזרָאפ רעד ;ןיקטוג ךלמילא 'ה

 ,גנורעייפ א ףיוא הליהק רעד ןופ סנירעדילגטימ עגנוי ןוא ץצטלא .עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רָאי 0

 -םכילע םולש רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,ןָאסלעדנעמ ףסוי 'ה ,רַאנימעס-רערעל םענופ רָאטקער

 -מַא רעד ,סעלוש עשידִיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןייטשלעקניפ םייח ,עלוש

 יד טסירגַאב ןבָאה רַאנימעס םענופ םידימלת יד ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ןוא יבבל ר"ד רָאדַאסַאב

 ןענייז ,ןייטשטנורג םעד ןגייל םייב סרעטַאװק יד .ןָאסלעדנעמ לחר ןוא רעגַארּפ הרש סנירעליש

 ,.יבבל .א ר"ד ,לארשי ןופ רָאדַאסַאבמַא רעד ןוא יעקקַאמ ר"ד ,רעטסינימ-סגנודליב רעד ןעוועג

 -ןייפ יבצ ,הליהק רעד ןופ רַאטערקעס רעקיטלָאמעד רעד טָאה עינָאמערעצ רעד טימ טריפעגנָא

 זש א .שרעג
 ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ טײדַאב סע סָאװ ןזיוועגנָא סרענדער עלַא ןבָאה סעדער ערעייז ןיא
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 סע .רַאנימעס-רערעל ַא ןופ ןייטשטנורג םעד ןגייל סָאד דנַאל ןיא ָאד גנויצרעד רעשידִיי רעד

 -ינַאגרָא עשידִַיי ןופ ןוא לארשי זופ ןעגנוסירגַאב ןעמוקעגנָא ךיוא טייהנגעלעג רעד ייב ןענייז

 .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ סעיצַאז

 ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד ןופ םויס רעד

 -לעזעג ךס ַא ןעמוקעגרָאפ רָאי םעד ןופ ךשמ ןיא ןענייז ,טגָאזעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו

 ןופ גנורעייפ רעד טימ תוכייש עטקעריד ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןטקַא-רוטלוק ןוא עכעלטּפַאש

 ץניװָארּפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןעגנורעייפ יד ןשיװצ .ןבעל עשידַיי רָאי טרעדנוה

 ןרענָאיּפ יד טרעַאב טָאה ןעמ ּוװ ,ליווסעזָאמ ןיא טקַא םעד ןענָאמרעד וצ יאדכ סרעדנוזַאב זיא
 ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידַיי רעד ןופ

 טריפעגכרוד זיא דנַאל ןיא ָאד ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד ןופ םויס רעד

 רעד ןופ לּפמעט םעד ןיא תבש-תלבק רעכעלרעייפ ַא (1 :ןטקַא עשילָאבמיס יירד טימ ןרָאװעג

 זיא סע ןעװ רָאי טרעדנוה יד וצ טקנוּפ ,1960 ןופ רעבמעווָאנ ןט11 םעד קיטיירפ ,ָאסַאּפ סַאג

 ןכעלטנפע ןופ בייהנָא םעד טריזילָאבמיס סָאװ ,הנותח עשידִיי עטנָאמרעד-ןביוא יד ןעמוקעגרָאפ

 ערעזדנוא ןֶוכ םינקסע יד רַאפ הליהק רעד ןיא עמַאנפיוא ןַא (2 ;דנַאל ןיא ָאד ןבעל ןשידִיי

 ןקידרוביצ רעזדנוא רַאפ טעברַא ןוא ימ רעייז טעטסיילעג ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ

 -טנַא ןייז טניז רָאי טרעדנוה טרעייפ בושי רעזדנוא ןעוו טנעמָאמ םעד טבעלרעד ןבָאה ןוא ןבעל

 ,רעבמעווָאנ ןט123 םעד קיטנוז ,סרעיניל ןופ םלוע-תיב ןפיוא הרכזַא עכעלרעייפ ַא (3 :גנוייטש

 ןרענָאיּפ יד ךָאנ ,ןיקנע םחנמ 'ה ,אשידק-הרבח רעד ןופ טנעדיזערּפ ןטשרע םענופ רבק םייב

 : ,בושי רעזדנוא ןופ סרעוט-ללּכ ןֹּוא

 רעד ןיא ןטנעמָאמ עקיטכיוו ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז ןטקַא עשילָאבמיס יירד עלַא יד ייּב

 ןדמערפ ןוא םעיינ ַא ףיוא רעטצנַאלּפרַאפ ַא ןסקַאוװעגסיוא זיא סָאװ ,בושי רעזדנוא ןופ עטכישעג

 -נעל ןיא ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטַאמַארד טכַאמעגכרוד טָאה ןבעל עשידִיי סָאד ןעוו ןטייצ ןיא ,ןדָאב
 טנַאמרעד ןענייז סע .ןרָאי רעטנזיוט וליפַא ןוא רעטרעדנוה ןעוועג טלַא זיא ןבעל שידִיי ּוװ רעד

 קידנזיײװסױרַא ,ןענַאטשעגסיוא ָאד ןענייז םינושאר יד סָאװ תונויסינ ןוא ןטייקירעווש יד ןרָאװעג

 סע .בושי םעד ןעלקיװטנַא וצ ףיוא תונברק עסיורג קידנעגנערב ןוא םזילַאעדיא ןוא רעיודסיוא
 ןעוו טייצ ַא ןיא ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ 7: ןעמענ ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענייז

 ךָאנ שימָאנָאקע זיא בושי רעד ןעוו ,ךעלעקיוו יד ןיא ןעוועג ָאד ךָאנ זיא ןבעל עשידִיי סָאד
 רָאג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סעיצוטיטסניא עשידִיי ןעיוב ןוא ןדנירג סָאד ןוא ךַאװש ןעוועג

 טָאה ןובשח םענופ יצרעטנוא רעד ןוא ןעלכה-ךס ןגיוצעגרעטנוא טָאה ןעמ .ןטייקירעווש עסיוהג

 ןיא ָאד ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןופ ןעגנורעייפ יד .רעשּפיה ץנַאג ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז
 שארב ןעייטש סָאװ יד רַאפ גנונָאמרעד ַא ץלַא יװ רעמ ןעוועג ןענייז ,יצרעטנוא רעד ןוא דנַאל

 -עג זיולב רימ ןבָאה ןבעל שידִיי רָאי טרעדנוה ןרעייפ ןטימ זַא ,סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןופ
 ןוא ןעיצ וצ רעטייו ןבעל עקיזָאד סָאד זיא בוח רעזדנוא זַא ןוא עיצנַאטס ערעסערג ַא טּכַאמ
 .ןעלקיװטנַא
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 רעקירוצ .י

 ןופ ץנַאטנעוערּפער עשיטילַאּפ יד - "ַאיַאד

 םוטנדַיי רעניטנענרַא

 ריפנײרַא רעצרוק

 -רַאפ-טיירב יד ןגעוו ןלייצרעד וצ ןָא טבייה ןעמ ןעוו ,רעסעב ךס ַא רשפא ןעוועג טלָאוװ'ס
 ןטלָאװ רימ .ףוס םייב ןלייצרעד ןלעװ רימ סָאװ םעד ןופ ,"ַאיַאד ,, רעד ןופ ןטייקיטעט עטגייווצ
 -ּפַא טָאה "ַאיַאד , יד סָאװ ,טעברַא רעסיורג-קידלַאװעג רעד ןגעוו ןלייצרעד וצ ןבױהעגנָא ןַאד

 עשיטימעסיטנַא-שילַאדנַאװ יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,1962 רָאי ןופ ינוי שדוח ןיא ןָאטעג
 -רעדיוו ןקידריוו םעד טימ ןוא דנַאל ןיא זדנוא ייב טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקַא

 ךַאז ַא -- סעיצַאקָאװָארּפ עשיטימעסיטנַא יד ףיױא ןבעגעג טָאה בושי רעזדנוא סָאװ ,דנַאטש
 ,ךעלסילשסיוא טעמכ רעדָא ,לייט ןטסערג ןיא ,ןרָאװעג טריפעגכרוד ןוא טריזינַאגרָא זיא סָאװ
 רעדָא) עיצַאגעלעד; ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ץנַאטנעזערּפער רעשידִיי רעלַארטנעצ רעד ךרוד
 .("ַאיַאד, :טצריקרַאפ) ,"עניטנעגרַא ןיא סעיצוטיטסניא עשידַיי ןופ (ץנַאטנעזערּפער

 רַאפ רעבָא רע טלָאװ ,רערעטכייל ַא ןעוועג טלָאװ ,ןלייצרעד ןופ ןפוא ַאזַא שטָאכ רעבָא

 יד זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טנעקעג טלָאװ סָאד לייוו .רעקיטכיר ןייק ןעוועג טשינ לַאפ ןייק

 -ימָעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעד זיא "ַאיַאד, רעד ןופ טעברַא ,עכעלסילשסיוא רשפא ןוא ,עקיצנייא

 רעבָא ,תמא רעזייוולייט ַא זיולב ןעוועג טלָאװ סָאד .ןלַאפרעביא עשיטימעסיטנַא ןגעק ןוא כזיט

 .תמא רעצנַאג רעד טשינ טייוו

 -ידיי רַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעד שטָאכ זַא ,רעד זיא תמא רעצנַאג רעד ןוא

 רעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב רעקיטכיוו ַא זיא ,עדריוו רעשידִיי ןוא ןטכער עש

 רעד ןופ טייקיטעט עצנַאג יד טלָאװ לייוו .עריא טעברַא עצנַאג יד טשינ רעבָא סָאד זיא ,"ַאיַאד;

 -רעק עקילָאמַא יד גונעג ןעוועג טלָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק ןיא זיולב ןענַאטשַאב ?ַאיַאד;

 -עסיטנַא ןגעק טעטימָאק, רעד -- "ַאיַאד,; רעד ןופ גנורּפשרוא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאשרעּפ

 רעטעּפש עקַאט ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ ןוא 1922 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,"םזיטימ

 ?ַאיַאד; ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,טפַאשרעּפרעק עקיטציא יד טלייטעגסיוא

 "ַאיַאד, רעד ןופ טעברַא עקיצנייא יד זַא ,החנה רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רימ ןטלָאוי ןוא

 ןעוו טנעמָאמ ןיא זַא ,ןביולג טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק רעד זיולב זיא

 רעדָא ,רעַירפ זַא טגייצרעביא ףיט ןענייז רימ ןוא --- ןדניוושרַאפ טעוװ םזיטימעסיטנַא רעד

 ןייק רַאפ ץַאלּפ ןייק ןביילב טשינ טעװ -- ןדניוושרַאפ ןזומ םזיטימעסיטנַא רעד טעװ רעטעּפש

 .טײקיטעטײַאיַאד,

 .עשלַאפ ַא סיואכרוד זיא גנולעטשנייא ַאזַא

 "םזיטימעסיטנַא ןגעק טעטימָאק, רעזיולב סיוא ןרָאװעג זיא יז יו םעד ךָאנ ,יַאיַאד, יד

 טלעטש ,"עניטנעגרַא ןיא סעיצוטיטסניא עשידִַיי ןופ ץנַאטנעזערּפער, ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןוא ןרעו וצ טבערטש ;ןבַאגפיוא ןוא ןליצ ערעטיירב ךס ַא ךיז רַאפ;

 -נעגרַא ןיא סעיצוטיטסניא עשידִיי עלַא ןופ ץנַאטנעזערּפער ןוא טפַאשרעייטשרָאּפ יד ןרָאװעג

 .ןדייל ןיא יו ,ןדיירפ ןיא ױזַא ,ןלעטשוצרָאפ ןוא ןטערטרַאּפ וצ ךיז טימַאב יז עכלעוו ,עניט:

 "ַאיַאד , רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ יד ןגעוו סעּפע .1

 עקידנעטשלופ ַא רעדָא ,טַאטקַארט ןכעלריפסיוא ןייק ןביירש וצ טשינ ָאד ךיז ןביילק רימ

 רעד ןופ ןטייקיטעט עטסקיטכיוו יד ןבעגרעביא זיולב ָאד ןליוו רימ ."ַאיַאד, רעד ןופ עטכישעג

 .רָאי סקעז-ףניפ עטצעל יד רַאפ "ַאיַאד,-

 טפַאשטנַאקַאב עּפַאנק ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןרעו טקרעמַאב בייהנָא ןופ רעבָא ָאד לָאז

 -רעד וצ םעד ןגעוװ קיטיונ רַאפ ןעניפעג רימ זַא ,"ַאיַאד רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ יד טימ

 .ןפוא ןשיטַאמעכס ןייז לָאז ,ןצרוק ַא ףיוא ,ןענָאמ-

 יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ טימרעד טפַאשטנַאקַאבמוא עקידלַאװעג ַא ןַארַאפ זיא סע

 רעד ןופ ןליצ יד טימ טנַאקַאב טשינ זיא ןעמ ביוא ןוא ,ןבַאגפיוא ןוא ןליצ עריא טימ ;'ַאיַאד,

 .טייקיטעט ריא רָאלק ןייז טשינ ךעלדנעטשרַאפ ןעק ,טּפַאשרעּפרעק רעקיזָאד

 ,םעד ףיוא טגָאלקעג ךיז "ַאיַאדא רעד ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ןַא ,רענייא טָאה גנַאל טשינ
 רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ סָאד קינייװ רעייז ןעמ ןעק טלעוו רעשידַיי-טשינ רעד ןיא זַא-

 יד זיא סע סנױזַא סָאװ םעד ןיא רעדנַאנופ קינייו טרָאד ךיז טביילק ןעמ ןוא סַאג רעשידַיי

 ףיוא ךיוא ןרעו טרעטיירבעגסיוא ןעק עקיזָאד סָאד .תובית-ישאר עכעלנע ןוא "ַאימַא; ,"ַאיַאד,-

 ןטסערג ןיא ןוא "ַאיַאד, רעד טימ טפַאשטנַאקַאב עניילק ַא ןַארַאפ זיא סע ּוװ ,סַאג רעשידַיי רעד

 סָאד ...ןפרַאד טשינ יז לָאז ןעמ יאוולה --- סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ןימ ַאזַא רַאפ יז ןעמ טלַאה לייט:

 -רעביא רעדָא תורצ ָאד ןענייז סע ןעוו ,ןטייצ ןיא זיולב קיטעט זיא סָאװ ,עכלעזַא רַאפ טסייה

 .ןדַיי ףייא ןלַאפ;

 סע עכלעוו ,"ַאיַאד רעד ןופ טייקיטעט רעקיזָאד רעד ןגעוו קינייוו רעייז רעבָא טסייוו ןעמ

 -יא רעטפָא סָאװ ךיז ןטייקיטעט עכלעזַא ןלָאז יאוולה זַא ,ןטעב ןוא ןכַאמ וצ טנַאקַאב יאדכ זיא

 .ןרזחרעב:

 רעשידִיי רעניטנעגרַא רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ יד יַאיַאד, יד זיא ,לכ-םדוק

 ,ץוח יּפלכ ייס ןוא טעטיוויטקעלָאק רעשידִיי רענעגייא רעד רַאפ ,םינּפ יפלכ ייס ,טעטיוויטקעלַאק

 .דנַאלסיוא רַאפ ןוא דנַאל ןופ ןטעטירָאטיױא יד רַאפ

 יד זיא סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא טעטיוװיטקעלָאק עשידִיי עקידנטיידַאב ץנַאג ַא ןגָאמרַאפ רימ

 ןימ ַאזַא .טלעוו רעד ןיא עטסקיטכיוװ יד ןשיוװצ ענייא ןוא עקירעמַא-ןיײטַאל ץנַאג ןיא עטסערג

 :רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדיײשרַאפ ןופ ןטפַאשרעּפרעק ןוא סעיצוטיטסניא עריא טָאה טעטיוװיטקעלָאקי

 ןפרַאד סעיצוטיטסניא עלַא יד טָא .וו"זַאא עשיּפָארטנַאליפ ,עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ ,עשימָאנַאקע

 .ןעמעלבָארּפ ערעייז ןעגנערבסורַא ןוא ןטערטרַאפ ייז לָאז סָאװ טפַאשרעיײטשרָאפ רעייז ןבָאה/

 רעייטשרָאפ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ טרעוו סָאװ ,ַאיַאד, יד עקַאט זיא טפַאשרעטערטרַאפ ַאזַא

 .עניטנעגרַא ןיא סעיצוטיטסניא עשידַיי ןופ:

 ןופ סעיצוטיטסניא 120 רעביא ןסָאלשעגנָא "ַאיַאד, רעד ןיא ןענייז טנעמָאמ ןקיטציא ןיא

 -נעגרַא רעסיורג רעד ןיא סרעייטשרָאפ רעדָא ,ןלַאיליפ 54 טגָאמרַאפ יז ןוא טָאטשטּפױה רעד

 .ץניװָארּפ רעניט:

 -עייפ עשיטָאירטַאּפ עלַא ןיא טעטיוויטקעלָאק עשידִיי יד "ַאיַאד" יד טערטרַאפ ,עכלעזַא יו

 גנודנירג ריא ךָאנ דלַאב .דנַאל ןיא טריפעגכרוד ןרעוװ עכלעוו ,טיײטַאב ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןעגנוד

 ,ַאקָאר .א ָאילוכ לַארענעג םעד טנעמונָאמ ַא ןלעטש וצ עיצקַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז יז טָאה

 -עּפש ןוא 1886---1880 ןרָאי יד ןיא) טנעדיזערּפ רעניטנעגרַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 ,גנורעדנַאװניײא רעשידִיי רעד רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טָאה סָאװ (1904--1898 רעט -
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 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ךעגנורעַאב יד ןריזינַאגרָא וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג "ַאיַאד, יד טָאה 1950 רָאי ןיא
 -נוה םוצ ,ןיטרַאמ ןַאס לַארענעג ,עניטנעגרַא ןופ רעיײרפַאב םעד רַאפ בושי ןשידִיי םעד ןופ

 ןַא טסַאפעגנייא "ַאיַאד , יד טָאה ,ןעגנורעַאב ערעדנַא ןשיוצ .טיוט ןייז ךָאנ טיײצרָאי ןטסטרעד

 ָאררעס, םעד ףיוא טעטיוויטקעלָאק רעשידַיי רעניטנעגרַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא לװָאט-קנעדנָא
 .רעיײרפַאב םעד ןופ גרַאב רעד -- גרעב-ןדנַא יד ןיא "ַאירָאלג ַאל עד

 :סָאװ גנורעַאב רעד ןיא בושי םעד ןופ גנוקילײטַאב יד טריזינַאגרָא ךיוא טָאה "ַאיַאד, יד

 רעניטנעגרַא-שידִיי ןסיורג םעד ןופ קנעדנָא ןיא טריפעגכרוד טָאה גנוריגער רעניטנעגרַא יד

 סווָאנושרעג ףיוא קידנפורנָא ,ווָאנשרעג ָאטרעבלַא "ןשטוַאג עשידִיי יד, ןופ רבחמ ,רעביירש

 -ערטנע ץניװָארּפ רעד ןיא סעינָאלַָאק עשידִיי יד ןופ טימ עמַאס ןיא עיצנַאטסדןַאב ַא ןעמָאנ
 ,סָאיר

 ."םרָאפער-לַאנַעּפ רעד ןיא סַאה-ןסַאר רעזעיגילער רעד, .1961 טסוגױא ןטס31 םעד ַאיַאד ןופ קיטימ רעכעלשדוח

 .קיטימ םעד ןעװעגייב ךיוא ןענעז סע .רעלָאס ןַאיטסאבעס ר"ד רעד קיטימ ןקיזָאד םעד ייב גָארטרָאפ ַא טלַאה סע
 אסַאלּפַאל ָאקסיצנַארפ רייד ,(עטרָאק ַאמערּפוס רעד ןופ רעטסינימ) ארעגאב יפאב .מ .ל רייד :ןלַאוטקעלעטניא יד

 ,(טַאטוּפעד סקע) ינאג"ילוב עקירנע רייד ,(טעטלוקַאפ ןשידירוי ןופ ןַאקעד)

 ןיא ןיטרַאמ ןַאס ןופ ןעמָאנ ןפיוא דלַאװ ַא ןצנַאלפ סָאד טריזינָארטַאּפ טָאה "ַאיַאד, יד
 רָאי קיצפופ יד דובכל ןעגנורעייפ עלַא טריזינָארטַאּפ טָאה ;תמיק-ןרק ןטימ ןעמַאזוצ ,לארשי
 ךוב לופטרעוו ַא ןבעגעגסױרַא טייהנגעלעג רעד ייב טָאה ןוא דנַאל ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי
 ןעמָאנ ןטימ רושָארב ַא ןוא "עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי רָאי קיצפופ, ןעמָאנ ןטימ
 סָאצ ערעסערג ַא ןבעגעגסױרַא ללכב טָאה ;"רעקַא רעניטנעגרַא ןפיוא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא;
 סָאװ םעד טימ טלעוװ עשידִיי-טשינ יד ןענעקַאב וצ ליצ סלַא ןבָאה סָאװ ,ןרושָארְב ןוא רעכיב
 ,טעטיוויטקעלָאק עשידַיי יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע

 150=  ןופ עיסימָאק-וויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה "ַאיַאד ,, יד
 יטקַאטנַאק ןגנע ןיא ןענַאטשעג זיא יז ןעמעוו טימ ,עיצולָאװער-יַאמ רעד ןופ רַאסרעוװינַא ןטס
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 -עּפס יד ןפַאשעג יז טָאה ,דנַאל ןופ סעיצוטיטסניא עשידִיי עטסקיטכיוו יד טימ ןעמַאזוצ ןֹוא
 טקישעג טָאה ןוא עיצולָאװער:ײיַאמ רעד ןופ רַאסרעווינַא םעד ןרעייפ וצ ףיוא עיסימָאק עלעיצ

 ַא ,סַאירַא ַאיסרַאג ָאפלָאדָאר ר"ד ,לארשי ןיא רָאדַאסַאבמַא רעניטנעגרַא ןקיטלָאמעד םעד וצ

 ייב טָאה יז .ןג-תמר ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא סָאװ ,ןיטרַאמ ןַאס לַארענעג ןופ טסויב

 -ײטַאב ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,עינָאמערעצ עלענָאיצָאמע ןַא טריפעגכרוד טייהנגעלעג רעד
 רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג זיא סָאװ ,ָאלָאטיװ ר"ד רעטסינימ-ןרעניא רעקיטלָאמעד רעד טקיל

 .ןעגנורעייפ-יַאמ יד ןופ עיסימָאק רעלַארטנעצ
 צימערּפ ַא טלעטשעגנייא "ַאיַאד , יד טָאה ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד טימ ןעמַאזוצ

 -יזָאד יד .טפַאשנסיו רעד רַאפ לומיטס ןופ רעדָא ,טעברַא רעכעלטּפַאשנסיוװ רעטסעב רעד רַאפ
 ,"ַאיַאד, רעד ןופ טנעדיזערּפ-סקע םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט עימערּפ עק

 ,1960 רָאי ןיא עימערּפ"ןשבמ יד ןלייטרַאפ ןופ טקַא

 -ערּפ-לעבָאנ ןוא רָאסעּפָארּפ ןטסּוװַאב םעד ןופ טריפעגנָא טרעוו ןוא ,ל"ז ןשבימ םהרבַא ר"ד

 ,יַאסוה ָאדרַאנרעב ר"ד טַאערוַאל-עימ

 -רעק רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד ןופ ןטייקיטעט יד ןופ לייט ַא זיולב טנכערעגסיוא ןבָאה רימ

 .ערעדנַא ןענָאמרעד רעטעּפש ןלעוװ רימ ןוא טפַאשרעּפ

 'ךופ ןליצ-טּפיוה יד ןבעגעגרעביא ןרעוװ ,"ַאיַאד, רעד ןופ ןבעגעגסױרַא טנעמוקָאד ַא ןיא

 ;ןטקנוּפ עקידנגלָאפ ריפ ןיא טּפַאשרעּפרעק רעד

 -נעהּפָאמוא ,טעטיוויטקעלָאק רעזדנוא ןופ גנוקינייארַאפ עקידנעטשלופ יד ןרעכיזרַאפ (1

 :סָאװ ,שיט ןייא םורַא ןטייהנדיישרַאפ-סגנוניימ עשיגָאלָאעדיא ענעדיישרַאפ יד רעביא ןוא קיג

 ךיוא ןוא טיבעג ןכעלרעניא ןפיוא ייס ,בושי רעזדנוא ןלעטשרָאפ קידנעטשלופ ךיז טימ לָאז

 ;ןטעטירָאטױא עלַאנָאיצַאנ יד יבגל ךעלרעסיוא

 רעד טימ טעטיוויטקעלָאק רעזדנוא ןופ שינעדנעטשרַאפנייא רערעסעב רעד וצ ןגָארטײב (2

 'רעקידרדסכ ַא ךרוד ,לײטדנַאטשַאב רעקיטכיוו ַא ןענייז רימ עכלעוו ןופ ,דנַאל ןופ גנורעקלעּפַאב
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 -1ייא ןוא רעגריב עלַא רַאפ ךעלמיטנגייא ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ערעזדנוא ןופ גנורעלקפיוא

 ;דנַאל ןופ רעניווו

 -עטניא ערעזדנוא ןופ גנוקידייטרַאפ ןיא ןפוא ןטנענַאמרעּפ ןקידרדסכ ַא ףיוא ןטעברַא (2

 -נַא ןופ ןעמָאטּפמיס יד ךיז ןוייװַאב סע ןעוו ךעלכַאזטּפיױה ןוא רעגריב יוװ ןוא םידיחי יװ ןסער

 -קעס ןייא ןופ האניש ןטיײרּפשרַאפ וצ ךיז ןעימַאב סָאװ ,סעּפורג ןופ ןעמוק סָאװ ,םזיטימעסיט

 ;רעטייװצ ַא ןגעק גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןייא רעדָא ,רָאט

 ךרוד ,ןטכער ערעזדנוא ןופ גנוקידייטרַאפ ןיא ןעמרָאפ עלַאגעל יד ןבעג וצ ןעַימַאב ךיז 4

 ,אפוג עיצוטיטסנָאק רעד זיב ,ןצעזעג ןופ קידנבײהנָא ,ןסרוסער עשידירוי ןופ גנוסילשנייא רעד

 סָאװ סָאד .ןטכער עכעלשטנעמ ןוא עכעלנעזרעּפ יד ןריטקעּפסער וצ עיטנַארַאג ַא ןטיידַאב ןלָאז

 .(1960) עימערּפ-ןשבמ יד ןליײטרַאפ ןופ טקַא ןתעב לַאז ןיא םלוע רעד

 טימ ךיוא טלעטש ,ןטכער עכעלשטנעמ ןופ גנוקידייטרַאפ עטסעב יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע
 ."סעיצוטיטסניא עשיטַארקָאמעד ערעזדנוא ןופ גנורינָאיצקעּפרעּפ יד רָאפ ךיז

 רעבָא ןפרַאד רימ .ןענימרעט עשידירוי ךס ַא רעייז שיטקַאפ ןבָאה ןטקנוּפ ריפ עקיזָאד יד
 ןוא ,ןטסירוי ןענייז "ַאיַאד, רעד ןיא סרעוט עוויטקַא לייט רעטסערג רעד זַא ,ןסעגרַאפ טשינ
 ...ךַארּפש רעייז זיא סָאד

 טײקיטעט-"ַאיַאד , רעד ןופ ןטקעּפסַא ענעדיישרַאפ 2

 -רַא ריא זַא רָאלק זיא ,"ַאיַאד , רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ עטנכערעגסיוא ןביוא יד ןופ
 ןופ םיחטש עלַא טעמכ םורַא שיטקַאפ טמענ ןוא רעקידנטײדַאב ןוא רעסיורג ַא זיא דלעפ-סטעב
 ןעמונעג לייטנָא "ַאיַאד , יד טָאה םיחטש עלַא יד טָא ןיא זַא ,טקַאפ ַא זיא סע ןוא ןבעל ןשידִיי
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 ,טפַארק-סיוטש רעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טּפָא רעייז ןוא ןטייקכעלגעמ עריא ןופ ןעמַאר יד ןיא

 יַאזינַאגרָא עשידִיי יד ןוא טעטיוװיטקעלָאק עשידִיי יד טריזינַאגרָא ןוא טריּפורג טָאה סָאװ
 .ןעגנומענרעטנוא ןוא סעיצקַא עסיוועג ןריפוצכרוד ףיוא סעיצ

 יד טשינ ולֹפַא ,דנַאל ןופ בושי ןשידִיי םעד ןופ עטכישעג ןייק טשינ ָאד ןביירש רימ

 ךיז טעװ סָאװ רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד זַא ,רעבָא ןעניימ רימ ."ַאיַאד , רעד ןופ עטכישעג

 רעד ןופ ןוויכרַא יד ןיא ןעלבירג שּפיה ןפרַאד ךיז טעװ ,עטכישעג רעקיזָאד רעד וצ ןרירוצ ָאי

 -נייה יד ןופ ןבעל ןשידַיי ןיא ןשינעעשעג ךס ַא ןסיוורעד וצ ךיז ידכ ,טּפַאשרעּפרעק רעקיזָאד

 .ןרָאי עקיט

 -נעמַאלרַאּפ ןוא םזירַאטילַאטָאט , .(קיטימ רעט3) 1961 רעבמעטּפעס ןטס28 םעד ַאיאד רעד ןופ קיטימ רעכעלשדוח

 ,(טַאטוּפעד סקע) ינירַאמ ָאמלעסנַא רייד :ןטַאטוּפעד ןוא ןרָאטַאנעס סקע יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טיכ .ײםזירַאט

 ,(טַאטוּפעד סקע) ףָאקינלעב לעונַאמ רייד ןוא (רָאטַאנעס סקע) ַאליװַאד לַאבינַא רייד

 .עוויטיזָאּפ יװ עוויטַאגענ רעמ ןרעױדַאב םוצ .עוװיטַאגענ ןוא עוויטיזָאּפ ןַארַאפ ןענייז ייז

 -ייטשרָאפ ַא ןָאט ףרַאד סָאד יװ ,לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג "ַאיַאד, יד טָאה עדייב ןיא רעבָא
 .סעיצוטיטסניא עשידַיי ןופ ץנַאטנעזערּפער ַא רעדָא ,טפַאשרע

 .רַאי ףניפ עטצעל יד רַאפ דנַאל ןיא זדנוא ייב ןשינעעשעג עקינייא ןענעכייצרַאפ ןלעװ רימ

 טָאה סָאװ ,עטנַאוטיטסנָאק יד ןרָאװעג ןפורעגנעמַאזצ עניטנעגרַא ןיא זיא 1957 רָאי ןיא
 יז ןוא עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא רעד ןיא ןעמרָאפער עסיוועג ןריפוצכרוד ליצ סלַא טַאהעג
 .טייצ רעקיטציא רעד וצ ןסַאּפוצ

 -וטיטסנָאק עטסשיטַארקָאמעד יד ןופ ענייא רַאפ ךיז טנכער עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא יד
 רעניטנעגרַא ןסיורג םעד ןופ טסייג םעד ןופ ןרָאװעג טריריּפסניא זיא יז .טלעוו רעד ןיא סעיצ
 "יורג ַא ןיא ןענייז "סעזַאב, עטמירַאב ענייז ;ידרעבלַא ַאטסיטוַאב ןַאוכ טסינַאמוה ןוא רעקנעד
 -ָאמַא ןיא טָאה ןעמ ןעוו .עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא רעד רַאפ סעזַאב-טּפיױה יד ןעוועג סָאמ רעס
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 םלַא ןעמונעג ןעמ טָאה ,רַאמייו ןופ עיצוטיטסנָאק יד ןפַאשעג דנַאלשטייד ןשיטַארקָאמעד ןקיל

 .עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא יד רעטסומ

 טלעװ רעד ןיא סעיצוטיטסנָאק עלַא ןופ ןוא סעיצוטיטסנָאק עדייב ןופ טייז עטכעלש יד

 ייז טריפ ןעמ רעדָא ,ךרוד טשינ ייז טריפ ןעמ ןוא ּפָא טשינ ייז טיה ןעמ סָאװ סָאד זיא ,ללכב

 דנַאנידרעפ טסילַאיצָאס רעשישטייד-שידִיי רעטמירַאב רעד ןיוש .ןפוא ןטכעלש ַא ףיוא ךרוד

 ,טלעטשעגטסעפ "עיצוטיטסנָאק רעד ןופ רקיע רעד; רושָארב רעטנַאקַאב ןייז ןיא טָאה ,לַאסַאל

 -יפכרוד עקידעבעל יד רָאנ ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ תוא רעטיוט רעד טשינ זיא רקיע רעד, זַא

 "רער

 -נַא ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןענייז 1957 רָאי ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג ךיוא זיא סע

 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא יד ןעוו רָאי סָאד ,1853 רָאי ןיא יו ערעד

 רעד ןיא ןעמרָאפער עסיוועג ןרעוו טריפעגכרוד ןפרַאד סע זַא ןענַאטשרַאפ טָאה "ַאיַאד , יד ךיוא

 יד טָאה ךעלכַאזטּפױה .טייצ רעקיטציא רעד וצ ןסַאּפוצוצ יז ידכב ,עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא

 -נעגרַא רעד ןופ 16 לקיטרַא םעד ןיא ןעמרָאפער ןרעוו טכַאמעג ןפרַאד סע זַא ,ןטלַאהעג "ַאיַאד,

 -רענַא הכולמ רעניטנעגרַא יד, זַא ,טלעטשעגטסעפ טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,עיצוטיטסנָאק דעניט

 ןייק ריא ןיא ָאטשינ :טרובעג רעדָא טולב ןקידסוחי ןופ ןטכער עכעלגוצרָאפ ןייק טשינ טנעק

 -עג ֹורַאפ ךיילג ןענייז רעניווונייא עריא עלַא .ןעלטיט-לדַא ןייק ןוא סעיגעליוװירּפ עכעלנעזרעּפ

 -כיילג יד .טייקיעפ רעייז ץוח ַא גנידַאב רעדנַא םוש ַא ןָא ןטמַא ףיוא ןעמונעגנָא ןרעוו ןוא ץעז

 *ַאיַאד, יד טָאה ,לקיטרַא ןקיזָאד םוצ ."ןטסַאל-הכולמ יד ןופ ןוא רעייטש ןופ עזַאב יד זיא טייה

 -ןשטנעמ ןופ עיצַארַאלקעד רעלַאסרעװינוא רעד ןופ 7 ןוא 2 ןעלקיטרַא יד ןבעגוצ טלָאװעג

 רעד ןגעוו ךיז טדער סע עכלעוו ןיא ןוא "גוא,; רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,טכער

 ,ןביולג ןוא עסַאר ןופ דיישרעטנוא ןָא ,ץעזעג ןרַאפ ןשטנעמ עלַא ןופ טייהכיילג

 ,עיצוטיטסנָאק רעניטנעגרַא רעד ןופ םרָאפער רעד וצ "ַאיַאד , רעד ןופ ןבָאגוצ עקיזָאד יד

 -ייז סָאװ ,דנַאל ןופ תוחוכ עשיטַארקָאמעד עלַא .ןרעװ וצ ןעמונעגנָא ןסנַאש עלַא טַאהעג ןבָאה

 ענעטעבעג יד וצ סולשנָא רעייז טגָאזעגוצ ןבָאה ,עטנַאוטיטסנָאק רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענ

 ןעשעג רעבָא זיא סע .ןעמונעגנָא טַאהעג ןיוש סָאד טָאה עיסימָאק-עיצקַאדער יד .ןעגנורעדנע

 -יטסנָאק רעד ןופ ןעײטרַאּפ עסיוועג ןופ ךיז ןעיצקירוצ ןטימ לַאפ רעטרעווסגנורעיודַאב רעד

 טריפעגכרוד טשינ שיטקַאפ ןענייז סע ןוא םורָאװק ַא ןָא ןבילבעג זיא סָאװ גנולמַאזרַאפ-עטנַאוט

 ןופ םרָאפער עטגיילעגרָאפ יד טשינ ךיוא ,עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןעמרָאפער םוש ןייק ןרָאװעג

 ,?ַאיַאד, רעד

 .עניטנעגרַא ןייק עיצַארגימיא עשידִיי ןינע םעד ןגעוו טרינעוװרעטניא ךיוא טָאה "ַאיַאד , יד

 ןוא דנַאל ןיא גנורעדנַאװניײא רעשידַיי ןגעק טָאברַאפ ןייק ָאטשינ ץעגרע ןיא שיטקַאפ זיא סע

 ןעמוקוצניײרַא ןדִיי ןרעוורַאפ ןגעוו טדערעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רעטמַאַאב רערעכעה םוש ןייק

 ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,טָאברַאפ-סגנורעדנַאװניײא ןייק ןוא ץעזעג ןייק ָאטשינ זיא סע ;דנַאל ןיא

 ,טקנערשַאב קרַאטש רדסכ טרעוו דנַאל ןיא ןדִיי ןופ עיצַארגימיא יד זַא

 יוװ ,גנורעדנַאװניײא ןופ דנַאל סָאד ןייז וצ טרעהעגפיוא עניטנעגרַא טָאה ,ןעמונעג ללכב

 ,קינייו רָאג רעבָא ,ןטנַארגימיא קינייװ ןײרַא ללכב ןעמוק סע .קירוצ ןרָאי טימ ןעוועג זיא סָאד

 -רעד ךיז "ןגרָאז, סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןיוש ןענייז אמתסימ ,ןדִיי ןייק טשינ רָאג טעמכ רעדָא

 .ןעמוקניירַא טשינ דנַאל ןיא ןלָאז ןדִיי ןייק ןצנַאג ןיא רעדָא "ליפ וצ,, ןייק זַא רַאפ

 -ײטַאב ךיז טָאה ?סימיטָארּפָאס, ןייארַאפ-ץוש-ןטנַארגימיא םעד טימ ןעמַאזוצ ,"ַאיַאד , יד

 טנעדיזערּפ-הכולמ רעקיטלָאמעד רעד ןעמונעגפיוא טָאה סע סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא טקיל

 .ל סעלרַאשט ר"ד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עיצַאגעלעד רעקיזָאד רעד ןיא .יסידנָארפ ָארוטרַא

 -נַאג רעד ןיא טלעטשעגקעװַא טָאה עיצַאגעלעד יד ."סַאיַאה, םעד ןופ טנעדיזערּפ ,סלעַארזיא

 -ַארב עקידתונכש סָאד זַא ןזיוועגנָא טָאה ןוא דנַאל ןיא ןדיי ןזָאלנײרַא ןופ עגַארפ יד טיירב רעצ

 -ירפַא-ןופצ ןופ עקימַאטשּפָא ,סעילימַאפ עשידִיי טנזיוט יירד שינעביולרעד ַא ןבעגעג טָאה ליז

 ,דנַאל ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ףיוא ,עק

-- 408 -- 



 "יטב וי

,* 

 יה 7

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעד .ןרָאװעג טכיירגרעד טשינ רָאג טעמכ טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ךיוא זיא ןרעױדַאב םוצ

 ןבילבעג זיא ץלַא ןוא טגָאזעגוצ טשינ רָאג ךיוא רעבָא ,טגָאזעגּפָא טשינ טָאה טנעדיזערּפ-הכולמ

 יד ףיוא ןלוסנָאק יד םינינע עקיזָאד יד ןבעגוצרעביא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .ןטלַא םייב

 .גָאזּפָא רעשיטקַאפ ַא --- טניימ סָאד סָאװ ,רעצעלּפ

 ,ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא, ענעפורעג-ױזַא יד ןגעוו ןרָאװעג טכיירגרעד סעּפע זיולב זיא סע

 -עג ןוא ענעפָאלטנַא ןעוועג ןענייז סָאד .טנזיוט עכעלטע וצ טכיירגרעד טָאה סע לָאצ סנעמעוו

 ,עניטנעגרַא ןופ ןגערב יד וצ טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,סָאטעג עלַא ןוא ןרעייפ עלַא ןופ עטעװעטַאר

 טָאה סָאװ ,טערקעד ַא ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה גנוריגער יד .ןפוא ןלַאגעלמוא ןַא ףיוא עקַאט

 -ער וצ םישדח סקעז ןופ ףיולרַאפ ןיא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג "ןטנַארגימיא עלַאגעלמוא, עלַא יד

 ןטנעמוקָאד רעניטנעגרַא ןעמוקַאב ןוא עיצַאוטיס רעייז ןריליג

 ןבָאה סע ."טײקיגנעהּפָאמוא וצ גנובערטש רעייז ןיא רעקלעפ יד, .1962 יַאמ ןט17 םעד איאד רעד ןופ קיטימ

 .ארעגאב יפאב .מ .ל רייד ,סאגורא ַאטירַאגרַאמ ַארייד ,ָאקעּפ עסָאכ רייד :ןלַאוטקעלעטניא יד טקילײטַאב ךיז

 יװ) דַארג ןטשרע ןופ םיבורק ,םידיחי ןופ גנורעדנַאװנײא יד טביולרעד ךיוא טרעװ סע
 ףיוא תוטיחש עכעלקערש יד ךָאנ ןענייז ןרעױדַאב םוצ .(עכעלנע ןוא רעדירב ,ןרעטלע ,רעדניק

 ערעטייוו סעּפע רַאפ ןוא סַאלק םעד ןופ םיבורק קיניײװ רעייז ןבילבעג עּפָארײא-חרזימ ןיא ןדיי
 .ןעגנוקנערשַאב עקידרעיירפ יד ןטלַאהעגנָא ןרעו םיבורק

 רעשידַיי רעד ףיוא הריזג יד ןעיײרשּפָא ןופ טיבעג ןפיוא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא רעמ ךס ַא

 .ךַאדּפש

 טָאברַאפ רעד ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,רָאלק טשינ גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ זיא סע
 -עג עקַאט זיא'ס יצ רעכיז טשינ וליפַא זיא סע .ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא שידִיי ןדער וצ
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 .ןטמַאַאב-ייצילָאּפ ַא ןופ ריקליוו ןטושּפ ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע רעדָא ,טָאברַאפ ַאזַא ןעוו

 ףיוא שידִיי ןייק ןדער וצ טביולרעד טשינ טייצ עגנַאל ַא טָאה ןעמ זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע

 טסעג עכלעזַא טימ .טסעג עשידנעלסיוא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןדייס ,ןטקַא עכעלטנפע

 .םולשב ןבעל טלָאװעג ןעמ טָאה

 -רַאפ םייב טליפעג ןבָאה ןדִיי סָאװ ,הּפרח יד ןסעגרַאפ וצ רעווש גָאט ןקיטנייה זיב זיא סע

 רעקיזָאד רעד טָאה סרעדנוזַאב ."ןושל-עמַאמ, ןָא ןפור ייז סָאװ ךַארּפש רעד ףיוא ןדער וצ טָאב

 ןגעלפ סע סָאװ טימ ןוא ּוװ טוג עלַא ןעקנעדעג רימ .סרעגרע סעּפע ךָאנ טימ טקעמשעג ןינע

 ווּורּפ ַא טכַאמעג לָאמַא ןעמ טָאה זדנוא ייב ךיוא .שידִיי ןדער ןגעק ןטָאברַאּפ יד ןקידנערַאפ ךיז

 -סימ ןעמ טלָאװ ,ןבעגעגנייא סָאד ךיז טלָאװ ןוא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידִיי ןטָאברַאפ וצ

 -פיוא ןשיטסירעלטיה ןכעלרעדיוש ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סע ;רעטייװ ךָאנ ןעגנַאגעג אמת

 ןבילקעג ךיז ןוא עּפָאריײא ץנַאג לוויטש ןקיטולב ןייז רעטנוא טַאהעג טָאה רעלטיה ןעוו ,גייטש

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סָאבעלַאב רעד ןרעוו וצ

 ןעמיקַאב טָאה רעכלעװ רעװקס ןפיוא טקיטסעפעגוצ טָאה טעטילַאּפיצינומ יד סָאװ לװָאטיזדנַארב רעד

 ."םכילע-םולש, ןעמָאנ םעד

 ןגעק הריזג עכעלדנעש עקיזָאד יד ןכַאמ וצ טשינוצ ןעגנולעג "ַאיַאד, רעד זיא קילג םוצ

 רעשידַיי רעצנַאג רעד ןגעק טַאטנעטַא ןַא ןוא הריזג ַא טיידַאב שיטקַאפ טָאה סָאװ ,ןושל ןשידִיי

 ,טעטיוויטקעלָאק

 ןעניישרעד וצ ןרעהפיוא לָאז סע זַא ןריפוצכרוד 1957 ןופ ףוס ןיא ןעגנולעג ךיוא זיא סע

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"געוו רעד, לַאנרושז רעשיצַאנ-ָאענ רעד סערייא-סָאנעוב ןיא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןוא דנַאל

 -נעגרַא זַא ,טליפעג וויטיאוטניא טָאה ןעמ שטָאכ ,טסּוװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה ןעמ

 -עגרָאפ זיא ןַאמכיײא השעמ יד .טלעוו רעד ןיא ןרעטנעצ-טּפיױה עשיצַאנ יד ןופ ענייא זיא עניט

 -שטנעמ ןוא עשידִיי יד רעדיוורעד קרַאטש ןעוועג רעבָא זיא סע .רעטעּפש טייצ ַא טשרע ןעמוק
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 -סערג יד טָאה סָאװ דנַאל םעד ןופ ,עניטנעגרַא ןופ דָארג סָאװ ,בושי ןגיה םעד ןופ ןליפעג עכעל

 זַא ,דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןגָארטעגײב ךס ַא טָאה סָאװ ,טעטיוװיטקעלָאק עשידַיי עט

 רעד רעביא םס רעשיטימעסיטנַא ןוא רעשיצַאנ רעד ןרעװ טײרּפשרַאפ לָאז ןענַאד ןופ דָארג

 -רַא ןופ קעװַא 1957 רָאי ןופ ףוס ןענייז ,גרעבלַא רַאניע רָאטקַאדער ןייז ןוא "געוו רעד, .טלעוו

 ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל לַאנרושז רעשיטימעסיטנַא רעד טָאה ןטרָאד רעבָא .ןדעוװש ןייק עניטנעג

 .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא

 -נַא רעד טשינ ןפוא םושב רעבָא לַאנרושז רעשיטימעסיטנַא רעד ןעגנַאגעגרעטנוא זיא סע

 ייר עצנַאג ַא רעביא טקראטשרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא דָארג ךיז טָאה סָאװ ,אפוג םזיטימעסיט

 .עניטנעגרַא ןיא זדנוא ייב ךיוא ןוא רעדנעל

 םעד ןגעוװ ןצניװָארּפ ןיא ןלַאפ ייר עצנַאג ַא ןיא טרינעװרעטניא ךיוא טָאה "ַאיַאד , יד

 ,סעלוש-הכולמ עלעיציפָא יד ןיא גנויצרעד רעשילױטַאק ןופ ןינע

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סע עכלעוו טימ ןכַאז יד ןופ ענייא זַא ,טנַאקַאב ןעמעלַא רַאפ זיא סע

 ָאגנימָאד רעִיצרעד ןוא ןַאמסַאטש ןסיורג ןופ עלוש יד זיא סָאװ ,עלוש-סקלָאפ רעניטנעגרַא יד

 ,טכעלגעמרעד ךיוא טָאה סָאד .רעטקַארַאכ רעכעלטלעוו ריא ןעוועג זיא ,ָאטנעימרַאס ָאניטסואפ

 רעניטנעגרַא רעד ןופ טייהרעמ עטסערג יד טײטשַאב ייז ןופ סָאװ ,ןטנַארגימיא ןופ רעדניק זַא

 ,ןויטָאמ עזעיגילער בילוצ טלייטעצ ןליפ טשינ ךיז ןלָאז ,גנורעקלעפַאב

 רָאי ןיא ךָאנ .עניטנעגרַא ןיא ןטניוװ ערעדנַא ןזָאלב סע יו טייצ ערעגנעל ַא ןיוש רעבָא

 ןעמ טָאה ,דנַאל ןיא רוטַאטקיד עשיטסירובורוא יד ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא סע ןעוו ,1

 ןיא טכיררעטנוא ןשילױטַאק -- לַאפ םעד ןיא ,ןזעיגילער ןריפנייא ןגעוו ןדער וצ ןביוהעגנָא

 יד טריפעגנייא ןעמ טָאה ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ךיוא ןוא ןצניוװָארּפ ייר עצנַאג ַא ןיא .סעלוש יד

 -רעיז טניימ ןעמ סנױזַא סָאװ ,ןריניפעד וצ רעווש ץנַאג זיא סע סָאװ ךַאז ַא ,"לַארָאמ, ןופ ערעל

 ךיז ןליפ סנביולג ערעדנַא ןופ רעדניק ךיוא ןוא רעדניק עשידִיי זַא ,רעבָא זיא טקַאפ ַא .טימ

 .שירָאטַאגילבָא טשינ ייז ןענייז רַאפרעד ןוא סעיצקעל-"לַארָאמ, עקיזָאד יד תעב טכעלש ץנַאג

 ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא טפַאש ,סעיצקעל יד תעב ןײגקעװַא ןפרַאד ןופ אפוג טקַאפ רעד רעבָא

 ,המשנ רעשרעדניק רעד ןיא רעדורפיוא ןסיוועג ַא ןוא רעדניק יד

 -רַאפ עלוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו רעד ןגעק עוויסנעפָא יד ךיז טָאה רָאי ףניפ עטצעל יד ןיא

 -ינוא (עשילױטַאק :ןעייל) "עיירפ, ןפַאש ןגעוו טלדנַאהעג סָאד ךיז טָאה בײהנָא ןופ .טקרַאטש

 -ַאק :לָאמ ַא ךָאנ ןעייל) עזעיגילער ןריפנייא וצ ןעגנַאגעגרעביא סָאד זיא רעטעּפש ,ןטעטיסרעוװ

 סעלוש-סקלָאפ יד ןעמענסױרַא סָאד זיא ּפַאטע רעטצעל רעד .סעלוש יד ןיא גנויצרעד (עשיליוט

 ,ןצניװָארּפ יד ןבעגרעביא ייז ןוא עיצקידסירוי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 סיזירק ןלעיסנַאניפ ןקידנעטש םעד טסייוו ןוא ןצניוװָארּפ רעניטנעגרַא יד ןעק סע רעוו ןוא

 -סגנויצרעד יד ןעמענרעביא סָאד זַא ,ךיוא טסייוו רעד ,ךרוד ןכַאמ ןצניװָארּפ עקיזָאד יד סָאװ

 יז עכלעוו טימ ,טסַאל עלעיסנַאניפ עקרַאטש ַא ןעגנוריגער עקיזָאד יד רַאפ טיײטַאב ןטלַאטשנַא

 עלעירעטַאמ ךָאנ ןעמוקנָא ןזומ ייז ןלעװ רעבירעד ןוא ןעװַארּפס טכייל ױזַא טשינ ךיז ןלעוו

 ןייז עיּפשמ ןלעװ עכלעוו ,רעלק םוצ ןוא םיפיקת יד וצ :ןזיירק-ץנַאניפ עקיטרָאד יד וצ ףליה

 ,סעלוש-סקלָאפ יד ןופ רעטקַארַאכ ןוא טסייג םעד ףיוא לּפמעטש רעייז ןגייל ןוא

 -יטנַא רעדָא ,עשיטימעסיטנַא ןייז ןלעװ סעלוש עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז וצ טשינ טניימ סָאד
 ,דניק ןשידַיי ןרַאפ רעווש ןייז טעוװ סָאװ ,רעפסָאמטַא ןַא ןפַאש רעבָא ןלעוו ייז ,עשידִיי

 -עג טשינ ייברעד טָאה ןוא טעּפש וצ לסיב ַא רעבָא ,םעד ןגעק טריגַאער טָאה "ַאיַאד, יד

 ןלַאיליפ-ץניווָארּפ ייר עצנַאג ַא .ץניװָארּפ רעד ןיא ןלַאיליפ יד ןופ ףליהטימ עקירעהעג יד טַאה

 ןוא .טעּפש-וצ טרעפטנעעג רעדָא ,"ַאיַאד, רעד ןופ ןעגנודנעוו יד ףיוא טרעפטנעעג טשינ ןבָאה

 טקנוּפ, :"ַאיַאד, רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא טקירדעגסיוא קיטכיר ץנַאג ךיז טָאה סע

 -עגכרוד יד ןעײרשוצּפָא ךעלגעממוא ןיוש זיא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זַא ,רעכיז ןענייז רימ יו

 ןעמ זַא ,רעכיז רימ ןענייז ױזַא ,ןצניוװָארּפ עסיוועג ןופ ןזעוו-לוש םעד ןיא ןעגנורעדנע עטריפ
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 מערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא ןעלטימ יד ןעמונעגנָא טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעײרשּפָא ָאי ןעגנורעדנע עקיזָאד יד טנעקעג טלָאוװ

 ."טייצ רעקירעהעג רעד

 יד ןיא ןענייז ,טייצ רעקירעהעג רעד ןיא ןעלטימ יד ןעמעננָא טשינ ןופ טַאטלוזער סלַא

 יד ןרָאװעג טריפעגנייא ןַאמוקוט ןוא זורקדַאטנַאס ,ַאטלַאס ,ַאבָאדרָאק ,ַאקרַאמַאטַאק ןצניוװָארּפ

 -סַאנעוב ץניװָארּפ רעד ןיא .סעלוש-הכולמ עקיטרָאד יד ןיא םידומיל עשילױטַאק-זעיגילער

 ןלַאפ עלַא יד טָא ןיא .סעלוש יד ןיא "לַארָאמ, ןופ דומיל םעד טריפעגנייא ןעמ טָאה סערייא

 -ָאק עקיבױלג-שרעדנַא יד ןופ רעדניק יד ןוא רעדניק-לוש עשידִיי יד טייקכעלגעמ ַא ןעמ טיג

 לייוורעד ןעמ טָאה ןצניוװָארּפ ערעדנַא יד ןיא ןוא סעיצקעל יד תעב ןײגוצסױרַא ןטעטיוויטקעל

 ,גנונעדרָא-גָאט ןופ ןעמונעגּפָארַא עגַארפ עקיזָאד יד

 "ַאיַאד , רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ 3

 ןטעטירָאטױא-"ַאיַאד , יד סָאװ ןעגנודנעוו ייר ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טציא זיב ןבָאה רימ

 ןעגנודנעוו ןעוועג ךיוא ןענייז סע .דנַאל ןיא גנוריגער רעד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ טכַאמעג ןבָאה

 יד וצ ,עינעמור ,דנַאברַאפנטַאר ןופ גנוריגער רעד וצ יװ ,ןעגנוריגער ערעדנַא ענעדיישרַאּפ וצ

 -ערטסױרַא עשידַיי-יטנַא ןגעוו ,ןטּפיגע ןוא סינוט ,ָאקָארַאמ ןופ ןעגנוריגער יד ןופ רעייטשרָאפ

 -נעוװ יד סָאװ טַאטלוזער םעד סיורָאפ טסּוװעג טָאה ןעמ שטָאכ סָאװ ,רעדנעל ערעייז ןיא ןעגנוט

 וצ ןעגנודנעוו עקיזָאד יד בוח ןשידַיי םעד רַאפ ןטלַאהעג ךָאד ןעמ טָאה ,ןבָאה ןלעו ןעגנוד

 .ןכַאמ

 ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנוכיירגרעד עוויטיזָאּפ ייר עצנַאג ַא ןענָאמרעד ךיוא רעבָא ןלעוװ רימ

 -עג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענייז סָאװ ןוא ןצנַאטסניא-הכולמ יד וצ ןעגנודנעוו-"ַאיַאד, יד טַאהעג

 ,דנַאל ןיא טעטיוויטקעלָאק רעשידַיי רעד רַאפ דובכ ַא ןרָאוװ

 -ַאזצ ,דנַאל ןיא בושי רעשידִיי רעד סָאװ ,ןעגנורעייפ עסיורג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 -ןוה םוצ טריפעגכרוד ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד טימ ןעמ

 ַא טכַאמעג "ַאיַאד, יד טָאה ,םכילע-םולש רעביירש-סקלָאפ ןסיורג ןופ רָאי-ןריובעג ןטסטרעד

 ןעמָאנ ןפיוא ץַאלּפ ַא ןרעוו טמיטשַאב לָאז סע זַא ,סערייא-סָאנעוב ןופ טַאר-טָאטש םוצ גנודנעוו

 .רעביירש-סקלָאפ ןשידִיי ןסיורג םעד ןופ

 -טָאטש ןגיה םעד ןיא .גנַאלקּפָא ןוא רעפטנע ןקיטסניג ַא ןעמוקַאב טָאה גנודנעוו עקיזָאד יד

 -עקלעפַאב רעניטנעגרַא רעד ןופ ןעגנוטכיר עטסקיטרַאנדיײשרַאפ יד ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ,טַאר

 טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ .גנודנעוו רעטכַאמעג רעד וצ רענגעק םוש ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ,גנור

 ןבַײהסױרַא ןטימ ,רעקלעפ יד ןשיװצ גנורעטנענרעד-רוטלוק וצ לטימ ַא ןעזעגנייא םעד ןיא

 טסירָאמוה ןוא רעביירש רעשידִיי רעסיורג רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע יװ ןטרעוװ עכלעזַא

 ,םכילע-םולש

 יד ןשיװצ ךיז טניפעג סָאװ "ַאטעלָאסַאלּפ, רעדָא ,ץַאלּפ רעד ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא סע

 יד ןבעג םייב ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ גנורעייפ יד ןוא ,ןָאקסַאג ןוא ַאבָאדרָאק-עשזַאװַאל ןסַאג

 ןעמַאנ םעד טימ לװָאט םעד ןגָאלשנָא סָאד ןוא םכילע-םולש ןעמָאנ םעד *ַאטעלָאסַאלּפ , עקיזָאד

 עיצַאטסעפינַאמ רעקידתמא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ,רעביירש-סקלָאפ ןשידִיי ןסיורג ןופ

 .טעטיוויטקעלָאק רעשידִיי רעד רַאפ ןוא רעביירש ןשידַיי ןסיורג םעד רַאפ גנורערַאפ ןופ

 רעד טדערעג ןבָאה ,םכילע-םולש ןעמָאנ םעד רעווקס םעד ןבעג ןופ גנורעייפ רעד ףיוא

 ,ַאקאק ָאדנַאמרַא ָאדלַא ר"ד ,טעטילַאּפיצינומ רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק ןופ רַאטערקעכ

 םעד רַאפ ןוא טעטיוװיטקעלָאק רעשידִיי רעד רַאפ רעטרעוו-ביול עמערַאװ טגָאזעג טָאה סָאװ

 ,?ַאיַאד; רעד ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג רעד טדערעג ךיוא טָאה סע ןוא ,םכילע-םולש רעביירש

 -םולש טעמדיוװעג םַארגָארּפ רעשירעלטסניק ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .ל"ז ןשבימ םהרבַא ד"ד

 סמכילע-םולש טריטיצער טָאה סָאװ ,רערוַאמ ףסוי טסיטרַא םעד ןופ טריפעגכרוד ,ןעמכילע

 .שינַאּפש ןוא שידִיי ןיא קרעוו

-- 4412 -- 

: 
: 

 יי יי = "ייבי
 ייבי 3

' : 
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןעמָאנ םעד טימ ןסַאג ייר עצנַאג ַא ןפורנָא סָאד זיא ,גנוטיידַאב רערענעלק ןייק טשינ ןופ
 ףיז טצענערג ןסַאג יד ןופ ענייא ."לעַארזיא עד ָאדַאטסע; שינַאּפש ףיוא רעדָא ,לארשי-תנידמ
 ךיוא .סעטנעיררָאק זיב ןָאקסַאג סַאג רעד ןופ ךיז טיצ ןוא ץַאלּפ"םכילע-םולש םעד טימ עקַאט

 ,"ַאיַאד , רעד ןופ גנודנעוו ַא ףיוא ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד רַאפ ץלָאטש ןוא דיירפ ַא זיא סַאג עקיזָאד יד לפיוו ףיוא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא .םיאנוש עשידִיי עלַא ייב גיוא ןיא ןרָאד ַא יז זיא ליפ ױזַא ךיוא

 טנעה עקיצומש ןבָאה ,סעדנַאב-"ַארַאוקַאט; עטעוועשובעצ יד ןופ עילַאװכ עשיטימעסיטנַא יד

 .סעבמָאב-עלָאמס טימ סַאג רעקיזָאד רעד ןופ ךעלדליש יד טקיניירמואדַאּפ

 רעד ןופ רעיײטשרָאפ ,יַאסוה .ב ר"ד :סקניל וצ סטכער ןֹופ .ןייכ סירָאב יּפָארּפ רַאפ ַאיַאד רעד ןופ עמַאנּפיוא

 -ףרּפ ,עגָארדַא סָאלרַאק רייד רעטסינימ רענעזעוװעג ,יסַאלבַאסעק ָארדנַאכעלַא יּפָארּפ ,גונע .י עדַאסַאבמַא-לארשי

 זעגרוָאקעד עד אראס יפָארּפ ,(טדער) ןייכ .ב 'פָארּפ ,גרעבנעדלָאג קחצי ר"ד ַאיַאד רעד ןופ טנעדיז

 .ןַאמדלָאג השמ רייד ןוא

 -ַאער םעד ףיוא טָאה סע יװ ,ןקוקוצוצ ךיז דיירפ ַא ןעוועג ןעמעלַא זדנוא רַאפ זיא סע ןוא
 רעכעלטסייג רעשיקסַאװ-שינַאּפש רעטנַאקַאב רעד .טפַאשלעזעג רעניטנעגרַא עטנוזעג יד טריג
 טנעה ענעגייא יד טימ טָאה ןוא לרעטייל ַא טכַארבעג טָאה ָאטסַאװ לעד ַאסנַאל טסינַאמוה ןוא

 סָאד ."לעַארזיא עד ָאדַאטסע;? ןעמָאנ םעד טימ ךעלדליש יד ןופ ןקעלפ-עלָאמס יד ןשַאװעגּפָא

 ןפורסורַא טנעקעג טָאה סע סָאװ סורדרַאפ רעד יװ ,טסיירט רעמ ךס ַא ןעוועג זדנוא רַאפ זיא

 .סענַאגילוכ עמינָאנַא עּפורג ַא ןופ טעברַא עקיצומש יד

 ךיז ןעניפעג ,לארשי-תנידמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא סעסַאלּפ ןוא ןסַאג זַא ,טנַאסערעטניא זיא סע
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 וסָאד .דנַא"א סַאדַאסָאּפ ,ַאקנַאלב-ַאיהַאב ,ןיטרַאמ-ןַאס יוו ,ץניװָארּפ רעד ןופ טַאטש ייד ַא ןיא

 .רעטרע ענעבעגעג יד ןיא ןלַאיליפ-"ַאיַאד, יד ןופ ץנעוורעטניא יד ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא זיא

 -יפָא יד סלַא יז טכַארטַאב ןעמ ּווװ ,ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא טנַאקַאב טוג זיא "ַאיַאד, יד

 .טעטיוװיטקעלָאק רעשידִיי רעד ןופ ןירעייטשרָאפ ןוא טעטירָאטױא עלעיצ

 לע .עיצולָאװער-יַאמ רעד ןופ רַאסרעװינַא ןטס150 םעד טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ

 עקיזָאד יד ןריפוצכרוד ףיוא עיסימָאק עלַארטנעצ יד  ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע

 -ַאב ךיז לָאז יז זַא ,"ַאיַאד, רעד וצ טעדנעװעג ךיז עיסימָאק עקיזָאד יד טָאה ,ןעגנורעייפ

 ןגינעגרַאפ טימ טָאה "ַאיַאד , יד סָאװ ךַאז ַא ,בושי ןשידִיי םעד ןופ ןירעייטשרָאפ ַא יוװ ןקילייט

 -עגכרוד טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןענייז סע .טריפעגכרוד תוירחַא סיורג טימ ןוא ןעמונעגנַא

 ףיוא .סעיצוטיטסניא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןשיװצ ןעגנורעייפ ייר ַא ןרָאװעג טריפ

 -יֵנַא ןטסטרעדנוה םעד טימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ ךיוא זיא סָאװ ,ןעגנורעייפ עקיזָאד יד ןופ ענייא

 רעקיטלָאמעד רעד טקילײטַאב ,טנָאמרעד יװ ,ךיז טָאה ,בושי ןשידִיי ןגיה םעד ןופ רַאסרעװ

 ךס ַא טימ עדער עקיטכערּפ ַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ָאלָאטיװ עקָאר ָאדערפלַא רעטסינימ-ןרעניא

 .טעטיוויטקעלָאק רעשידִיי רעד רַאפ ןעגנַאזעג-ביול עטנידרַאפ

 רעד טימ ,ןזיירק עכעלטפַאשנסיוװ רעניטנעגרַא יד ןיא טנַאקַאב טוג ךיוא זיא "ַאיַאד , יד

 -טפָאשנסיװ רעטסעב רעד רַאפ ,ךעלרעי סעזעּפ טנזיוט טרעדנוה ןופ עימערּפ רעטלעטשעגנייא

 סערייא סָאנעוב ןופ הליהק רעד טימ ןעמַאזוצ ןבעגעג טרעוו עימערּפ עקיזָאד יד .טעברַא רעכעל

 ןוא "ַאיַאד, רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג גנַאל"ןרָאי זיא סָאװ םעד ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט ןוא

 ךיז זעמוק ךעלרעי-רָאי .ל"ז ןשבימ םהרבַא ר"ד םענעברָאטשרַאפ ןופ -- הליהק רעד ןופ ךיוא

 .עימערּפ עקיזָאד יד ןלייטסיוא םעד תעב טײלסטפַאשנסיװ רעניטנעגרַא רעגנילדנעצ ןעמַאזוצ

 יד קנַאד ַא "ַאיַאד, יד ךיוא ןעק טלעוװ עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשנסיװ רעניטנעגרַא יד

 רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ןרעוו סָאװ ,ןגָאטימ ןופ םערָאפ רעד ןיא ,ןטפנוקנעמַאזזצ עכעלשדוח

 -נעגרַא רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ןדַאלעגנייא ןרעוװ סע עכלעוו וצ ןוא טריפעגכרוד

 ,טלעוו רעכעלטפַאשנסיװ ןוא רעלערוטלוק ,רעשיטילַאּפ רעניט

 -סניא עקירעהעג יד וצ '"ַאיַאד, יד ךיז טדנעוו חסּפ ברע ךיוא ןוא םיארונ-םימי יד ברע

 לָאז רעליש עשידִיי יד זַא ןוא ןטַאדלָאס עשידִיי יד געט יד ףיוא ןעיײרפַאב לָאז ןעמ זַא ,ןצנַאט

 ,געט עקיזָאד יד ןיא םידומיל יד וצ ןלעפ סָאד ןרעוו טנכעררַאפ טשינ

 ,טכַא ןיא ןעמונעג קידנעטש ןרעוװ ,ןעגנודנעוו עכעלנע ןוא עקיזָאד יד

 עניטנעגרַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד 4

 ךייק זיא עניטנעגרַא ןיא זַא ,טגָאזעג ןטלָאװ רימ ןעוו ,קיטכיר טשינ טייוו ןעוועג טלָאװ סע
 -רַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,םזיטימעסיטנַא ןייק ןעוועג טשינ לָאמ
 סָאד זיא ןוא) ןזעוועג ןרעױדַאב םוצ ,סָאד זיא רע יוװ ,רעטלצרָאװעגניײא ןייק טשינ זיא עניטנעג
 .עּפָאריײא-חרזימ ןופ רעדנעל לייט ןסיורג ַא ןיא (טנייה זיב ךָאנ רשפא

 -עג ןייק טשינ ןוא רעטלצרָאװעגניײא ןייק טשינ זיא ,עניטנעגרַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד
 טשינ ,רעדנעל עדמערפ ןוא ערעדנַא ןופ רעטריטרָאּפמיא ןַא רָאנ ,דנַאל ןיא זדנוא ייב רענעריוב
 ןליוו סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעּפורג עשיטימעסיטנַא יד ןופ ןלייט עסיוועג סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג
 .ןעמענ עשירָאטסיה עטלַא ךיז ןביג ןוא ןעלטנַאמ עשיטָאירטַאּפ ןיא ןדיילק אקווד ךיז

 -רעד זיא רע סָאװ סָאד זיא ,םזיטימעסיטנַא רעניטנעגרַא ןופ ןטפַאשנגייא יד ןופ ענייא ךָאנ

 זיא סע .רענעטלַאהַאב ַא רָאנ ,ןעמייה עשַיעּפָארײא עטלַא יד ןיא יװ ,רענעּפָא ןייק טשינ ליייז
 -ימעסיטנַא ןַא יו ןרעלקרעד ןפָא ךיז לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ רעדָא ,ןָאזרעּפ ַא ןעניפעג וצ ןטלעז ָאד
 סע ןעװ -- לָאמ טפָא טרעלקרעד ,עדנַאב-"ַארַאוקַאט, עטמירַאב-קירעיױרט יד וליפַא ;עשיט

 רעניטנעגרַא סָאװ םעד ןגעק, זיולב זיא יז ,ןדִיי ןגעק טשינרָאג טָאה יז זַא -- ריא טניול
 ..."לארשי ןיא טסניד-רעטילימ ךרוד ןכַאמ ןוא קעװַא ןרָאפ ענעריובעג
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רעטמירַאב-קירעיורט רעד ןעוועג זיא סע ;ןעמַאנסיוא ןַארַאפ ךיוא ךיז טייטשרַאפ ןענייז סע

 סע ;'לַאהַאקא ןוא (דלָאג) "ָארָאא רעכיב עקידלקע יד ןופ רבחמ רעד ,טסַאװ ָאגוה טימעסיטנַא

 -ער ,ַאריעװליס סָאלרַאק טימעסיטנַא רעשיגָאלָאָאז רעד ןַארַאפ רשפא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא

 סע ןוא י"ַאדַאנירַאלק, יד ,עבַאגסױא-"רעמריטש; רעשיפַארגָאנרָאּפ-קיצומש רעד ןופ רָאטקָאד

 רעד, ליװקסַאּפ םעד ןופ רבחמ רעד ,עללעיווניעמ ָאילוכ "רעכעלטסייג , רעד ןַארַאפ ךיוא זיא

 עבַאגסיוא רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא "עטכישעג רעד ןופ עירעטסימ רעד ןיא דַיי

 -עגסיוא רָאּפ יד רעבָא ."עטַאבמָאק, -- "ַאטסילַאנָאיסַאנ ַארָאדַארװַאטסער ַאידרַאװג , רעד ןופ

 ןקיטעטשַאב סָאװ ןעמַאנסיוא יד ןענייז ,עקינייא ךָאנ ןענעכערוצ ןעק ןעמ עכלעוו וצ ,עטנכער

 ,ללכ םעד

 -נייא ןייק טשינ זיא עניטנעגרַא ןיא םזיטימעסיטנַא רעד זַא :זיא לַאפ םעד ןיא ללכ רעד ןוא

 ןטלעז טגַאוװ ןוא ןטלַאהַאב טעברַא סָאװ ,סקּוװנָא רעשיטָאזקע ןוא רעדמערפ ַא זיא ,רעטלצרָאוועג
 .טייקכעלטנפע רעד ןיא ןוא ךַאלפרעבױא רעד ףיוא ןײגוצסיורַא

 ,ןסיוו וצ טוג זיא סע :ןטייז עטכעלש ןוא עטוג ערעייז ךיז טייטשרַאפ ןבָאה ןכַאז עלַא יד טָא

 יד ןופ טייוו זיא ,קלָאפ ןקיזָאד ןופ לייט רעטסערג רעד סלַאפנלַא ,קלָאפ רעניטנעגרַא סָאד זַא

 זַא .גנולעטשטסעפ יד טכעלש ךיוא רעבָא זיא סע ."סהרות, ןוא ןעגנוקידערּפ עשיטימעסיטנַא

 -וצ לייט ןסיורג ַא וצ ךיז ןענעק לַאפ ַאזַא ןיא ןוא ,קינייו זדנוא ןעק קלָאפ רעניטנעגרַא סָאד
 ,זדנוא ןגעוו טלייצרעד ןעמ סָאװ ,ןשינעדערנייא ןוא ןכַאז ךס ַא ןּפעלק

 עשימָאנָאקע עטכעלש ןיא וצ סע ךיז טּפעלק לעיצעּפס !וצ סע ךיז טּפעלק טפַא ץנַאג ןוא

 יד ןיא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטייצ עכלעזַא .ורמוא ןוא סָאַאכ ןשיטילָאּפ ןופ ןטייצ ןיא ןוא ןטייצ

 ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי רעקיסיירד

 ,ןילרעב ןופ ןסַאג יד רעביא ןעוו ,דנַאלשטייד ןיא גנּוװשפיוא ןשיצַאנ ןופ טייצ רעד ןיא
 ;דיל עטמירַאב סָאד ןעגניז וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טעטש עשישטייד .דנַא"א גרעבנערינ ,ןעכנימ
 -עגנָא זדנוא ייב ךיוא ךיז טָאה ,"טלעוו עצנַאג יד ןגרָאמ ,דנַאלשטייד זדנוא וצ טרעהעג טנייה;
 ,םזיטימעסיטנַא רעד ,ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא ,ןטײרּפשרַאפ וצ ןביוה

 ןרָאי יד ןיא ןיוש .רעִירפ טייצ ַא טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה ,ןכורבסיוא עשיטימעסיטנַא םתס

 -יטימעסיטנַא עשידַארָאּפס ןעמוקעגרָאפ עניטנעגרַא ןיא ןענייז ןעגנורעייפ-"רַאנעטנעס, יד ןופ

 ױזַא) *סָאסור, יד ןגעק ןעוועג ןעגנוטערטסױרַא יד ןענייז טייצ רענעי ןיא .ןעגנוטערטסױרַא עש

 ןעגנוטערטסױרַא עקיזָאד יד ןענייז רעפרַאש ךָאנ .(ןדִיי יד ןפור טייצ רענעי ןיא ןעמ טגעלּפ

 .1919 רַאונַאי ןופ (ךָאװ עשיגַארט) "ַאקיכַארט ַאנַאמעס, רעטמירַאב-קירעיורט רעד ןיא ןעוועג

 גנַאלקּפָא םוש ןייק טַאהעג טשינ ןוא עטלצנייארַאפ ןעוועג ןענייז ןעגנוטערטסױרַא יד טָא רעבָא

 .ךיז ןשיווצ גנודניברַאפ םוש ןייק ןוא

 ןיא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סעיצקַא עשידַיי-יטנַא לעיצעּפס ןוא עשיטימעסיטנַא עטריזינַאגרָא

 ,דנַאלשטייד ןיא ,ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,טנעה עקיבלעז יד ןוא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ לייט ןטשרע

 -לעז יד ;"רעסעב ץלַא סָאד זיא ,רעסעמ ןפיוא טצירּפש טולב-ןדוי סָאד ןעוו; :זַא ,ןבירשעגפיוא
 עטַאמ יא ַאירטַאּפ ַאגַאה, ןופ גנוצעזרעביא עשינַאּפש עטכעלש רעייז טכַאמעג ָאד ןבָאה עקיב

 .ןדַיי ַא עגרה ןוא דנַאלרעטָאפ ןרַאפ טעברַא -- טניימ סָאד סָאװ ."ָאידוכ ןוא

 -רַאפ ןיא טָאה סָאװ ,ףמַאק רעשיטימעסיטנַא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רענעי טניז ןוא

 -עג ,טגָאזעג יוװ ,ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןעמונעגנָא ןטייצ ענעדייש

 טעדליבעגסיוא רעטעּפש ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ ,"םזיטימעסיטנַא ןגעק טעטימָאק, רעד ןפַאש

 -יטסניא עשידִיי ןופ עיצַאגעלעד, יד ,םוטנדִיי רעניטנעגרַא ןופ ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ יד

 ,"ַאיַאד , יד רעדָא ,"עניטנעגרַא ןיא סעיצוט

 פי 7 יי א
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 רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא ןטירטסױרַא עשיטימעסיטנַא 9

 עשיטימעסיטנַא עלַא ןענעכערסיוא ןלעװ לָאז ןעמ ןעוו ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 -שיטימעסיטנַא עקינייא ןענָאמרעד זיולב רַאפרעד ןלעװ רימ .עניטנעגרַא ןיא ןעגנוטערטסױרַא

 ,רָאי ייוצ עטצעל יד ןופ סעיצקַא עשינַאגילוב

 -יטימעסיטנַא יד זַא ,גנוניימ יד קיטכיר טשינ זיא סע זַא ,ןרעװ טקרעמַאב ייברעד לָאז ןוא

 ייז ןבָאה טייצ רענעי ןיא ."לַאפ-ןַאמכיײא, םעד ךָאנ טשרע ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ?סעיצקַא, עש

 ,ךעלגעמ) רעִירפ םישדח רָאּפ ַא טימ ךָאנ ךיז ייז ןבָאה ןביוהעגנָא רָאנ ,טקרַאטשרַאפ זיולב ךיז

 סָאװ ,דנַאל ןיא זדנוא ייב הפיגמ-ץיירקנקַאה רעד תעב ,(ןַאמכיײא ןקיבלעז םעד ןופ טריפעגנָא

 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא "הפיגמ, רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא

 יד וגעק גנוניימ עכעלטנפע רעניטנעגרַא יד ןריזיליבָאמ וצ ןעגנולעג טלָאמעד זיא סע

 .םינָאנַא ױזַא טשינ ללכ ןענייז סָאװ ,ץיירק ןכעלדנעש ןקיזָאד ןופ רעטײרּפשרַאפ *עמינָאנַא;

 עסיורג ַא ,רעטײרּפשרַאפ ערעייז ןוא ןציירקנקַאה יד ןגעק טגָאזעגסױרַא טלָאמעד ךיז ןבָאה סע

 -עלטנפע רעניטנעגרַא ערעסעב עצנַאג יד ןוא ןרָאטסינימ ,עטמַאַאב-הכולמ ,ןרָאטַאלסיגעל לָאצ

 ןופ ןעוועג זיא גנוניימ עקיזָאד יד ןגעװַאב וצ טעברַא רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא .גנוניימ עכ

 .?איַאד , רעד

 ,שינעפעשַאב עדליוו סָאד ןזייװַאב וצ ןָא ךיז טבייה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעפעגמוא

 סע סָאװ סנקעטשיַארַאוקַאט יד טיול) יַארַאוקַאט, ןעמָאנ רעניטנעגרַא-טכע םעד ךיז טיג סָאװ

 יד טָאה שיטקַאפ .(רעינַאּפש יד ןגעק ףמַאק ןיא סעמעוג לַארענעג ןופ ןשטוַאג יד טצונַאב ןבָאה

 ןרָאי יד ןיא ךָאנ ,רעִירּפ טייצ ַא טימ טריטסיסקע ןיוש עיצַאזינַאגרָא עשירעכערברַאפ עקיזָאד

 .ןָאטנעימרַאס ןופ עלוש רעכעלטלעוו רעד ןגעק ףמַאק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע זעוו ,8

 ןיא טשרע ןזיױווצסױרַא ןבױהעגנָא עּפורג עקיזָאד יד טָאה ףוצרּפ ןשידַיי-יטנַא רעייז רעבָא

 .ןַאמכיײא לַאפ, םעד ברע ןוא הפיגמ-ץיײרקנקַאה רעד ךָאנ עקַאט ,1960 רָאי ןופ ביײהנָא

 -ייז ייֵז .עדנַאב רעד-טָא ןופ ןעגניטימ עכעלטנפע יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ רענעי ןיא

 ןטקַא יד :דנַאלניא ןופ ןוא טָאטש ןופ ןלייט עטסטרעקלעפַאב עמַאס יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענ

 יד ןיא ןוא סָארעדַאטַאמ ןיא ,ןָאיסוטיטסנָאק ַאסַאלּפ ,עסנָא ַאסַאלּפ ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ,דנַאל ןופ טעטש ערעטסערג

 סָאװ ,םישעמ עלַאטורב ,םישעמ עקידלקע :םישעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא ייז ןענייז דייר ןופ

 -ַאב רעשידִיי רעד ןשיוװצ לעיצעּפס ,דנַאל ןיא גנומיטש-קינַאּפ ַא ןפַאש וצ ןעוועג ןסיוא ןענייז

 -ָאיצַאנ רעד ןופ רעדניק ףיוא ןסיש סָאד ןעוועג זיא טקַא רעטסלַאטורב עמַאס רעד .גנורעקלעפ

 -רַאּפ יד ןופ רענייא .ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןענייז עקינייא עכלעוו ןופ ,ָאטנעימרַאס עלושדלַאנ

 .רַאפעג-סנבעל ןיא ןעוועג גנַאל טייצ ַא זיא ,קינלירט לעונַאמ ,עטעדנוװ

 ןופ ןטימעסיטנַא ןבָאה טייצ רענעי ןיא ."ןַאמכייא לַאפ, רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא סע זיב

 ,ץַאלּפ-ץוש רעייז ןענופעג ָאד ןבָאה סָאװ סיצַאנ ענעּפָאלטנַא ,ןטימעסיטנַא-ָאשזָאירק ,םינימ עלַא

 תומוא ערעדנַא ןופ סענַאגילוכ טימ ןעמַאזוצ ,עדנַאב סעשטילעװַאּפ עשיטַאָארק יד ןופ לַאפּפָא

 ,דנַאל ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןגעק טנָארפ ןטקינייארַאפ ןימ ַא טעדליבעג

 "ייז ןעגנוטייצ עשידִיי ,ןטפעשעג עשידַיי ,סעיצוטיטסניא עשידִיי ףיוא ןלַאפרעביא יד ןוא

 -עג טשינ לָאמ ןייק ןרעוו ןלַאפרעביא עלַא יד טָא .גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ַא ןרָאװעג ןענ

 רַאפרעד ןוא ליטש רעד ןיא טכַאמעג ייז ןרעוו ןטקַא עשירעכערברַאפ יוװ רָאנ ,ךעלטנפע טכַאמ

 .ןטקַא עקיזָאד יד ןופ סרעריפכרוד יד ןריזילַאודיוװידניא וצ רעווש לייט ןטסערג ןיא זיא

 -ַאדנַאװ-שירַאברַאב רעד ןעוועג זיא סנכערברַאפ עלַא יד טָא ןופ טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעד

 "וכ םתס רעדָא ,סענַאגילוכ-"ַארַאוקַאט, סָאװ ,ַאטָאריס לדיימ רעשידִיי רעד ןגעק טקַא רעשיל

 קידנדיינשסיוא ןוא ריא קידנביוטרַאפ ,טקַא ןכעלדנעש ַא ריא ןגעק טריפעגכרוד ןבָאה סענַאגיל

 .ץיירקנקַאה םעד -- ןכייצ ןכעלדנעש םעד טנעמורטסניא ןלעיצעּפס ַא טימ רעּפרעק ריא ףיוא
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 ןיא ךיוא ןוא טעטש ערעדנַא ןיא טרזחעגרעביא ןטקַא עשילַאדנַאװ עכלעזַא ךיז ןבָאה רעטעּפש
 .ייווגורוא ןקידתונכׂש

 ןצלָאטש םעד טגָארט סָאװ ,טעברַא רעזדנוא ןופ לטיּפַאק ןטצעל םוצ רימ ןעמוק ָאד רעבָא --

 ."ַאיַאד , רעד ןופ ףמַאק-רעװּפָאא :ןעמָאנ

 "ַאיַאד , רעד ןופ ףמַאק-רעװּפָא רעד 6

 -ַאב ַא ןעמדיוו ןזומ טעװ ,בושי רעזדנוא ןופ עטכישעג יד ןביירש לָאמַא טעוו סָאװ רעד

 עטצעל יד ןיא ךעלכעזטּפױה ,"ַאיַאד, רעד ןופ ףמַאק-רעוװּפָא ןשִיָארעה םעד לטיּפַאק רעדנוז

 .רָאי ייויצ

 טייקידנעװטיונ יד ןזיװעגסױרַא ןטסטלוב םוצ ךיז טָאה רָאי ייווצ עקיזָאד יד ןיא דָארג

 .בושי ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ עיצוטיטסניא-ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ סלַא ?איאד, רעד ןופ

 ןענַאגרָא-טכַאמ עקירעהעג יד רַאפ ןריטנעזערּפער בושי ןקיזָאד םעד לָאז סָאװ עיצוטיטסניא ןַא

 םעד ןריפוצנָא קיטיינ ןייז טעו סע ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא ןריזיליבָאמ בושי םעד ןענָאק לָאז ןוא

 ,ףמַאק-רעוװּפָא

 -קורטסער יד טָאה ,יַאיַאד רעד ןופ טעברַא רעמַאזקריו רעד וצ ןפלָאהעגוצ קרַאטש

 ןטנעמעלע עגנוי ןוא תוחוכ עגנוי םיא ןיא ןעִיצנײרַא סָאד ןוא םזינַאגרָא ןקיזָאד ןופ עיצַארוט

 רעד ןיא ןלַאיליפ עטסקיטכיוװ יד ןיא ךיוא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ,ױזַא ,גנוריפנָא רעד ןיא

 ,ץניװָארּפ

 ןקיטפַאהבעל ַא ןופ אצוי-לעוּפ סלַא ןעמוקעג זיא "ַאיַאד רעד ןופ עיצַארוטקורטסער יד

 "ער וצ טייקידנעװטיונ יד טכַארבעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא חוכיוו

 ריא ןיא םינפוא עיינ ןעגנערבניירַא ךיוא ןוא גנוטיײל-"ַאיַאד, יד ןלייוו ןופ ןפוא םעד ןרימרָאפ

 עגנַאל ךָאנ .ץניװָארּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ייס ,ערעפס-סטייקיטעט

 -עגנָא ףוסל זיא ןטקעיָארּפ עטלעטשעגוצ ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןעגנולדנַאהרַאּפ

 -וצ רעמ ןפוא-לכב זיא סָאװ ,"איאד, רעד ןופ רוטקורטס-סגנוטייל עקיטציא יד ןרָאװעג ןעמונ

 -נידַאב עיינ יד וצ ךיוא יו ,בושי רעזדנוא ןופ םיאנת-סנבעל עטלקיװטנַא-יינ יד וצ טסַאּפעג

 ,טייקיטעט ריא ןריפ וצ סיוא טמוק "איאד, רעד רעכלעוו ןיא ןעגנוג

 ןטירטסױרַא עשיטימעסיטנַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע רעדייא רעירפ טייצ ַא טימ ךָאנ

 ןענָאק לָאז סָאװ ,טַארַאּפַא ןקירעהעג םעד טיירגעגוצ "איאד, יד טָאה ,בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ןיא

 ןוא עסערּפ רַאפ ,סעיסימָאק יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע ;גנוניימ עכעלטנפע יד ןריטנעירָא

 .גנורעלקפיוא רַאפ ןוא גנוניימ עכעלטנפע יד ןשרָאפסיױא רַאפ ,ןעגנודניברַאפ עכעלטנפע

 ןוא רעשיטילָאּפ רעניטנעגרַא רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ,ןטפנוקנעמַאזוצ עכעלשדוח יד

 ,םינינע עקיטכיוו עייר ַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,טלעוו רעלעוטקעלעטניא

 ןגַארפ יד בילוצ ייס ,גנוטיידַאב רעקיטכיוו ךעלנייוועגרעסיוא ןופ ןטפנוקנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז

 ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא יד בילוצ ,רעמ ךָאנ ןוא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןטרָאד ןענייז סָאװ

 רשפא ןענייז סָאװ ,עכלעזַא לייט רעטסערג רעד ייז ןשיוװצ ,טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןדִיי טימ שינעגעגַאב ַא ףיוא ןעוועג ,ןבעל רעייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ךופ געט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןלַאיליפ-"איאד, יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד ךיוא

 ןריזילַאנגיס וצ ,ליצ סלַא טַאהעג טָאה סָאװ רָאפנעמַאזוצ ַא ןעוועג זיא ,לירּפַא ןט15 ןזיב ןט3

 רעקידנעמוקנָא רעד ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןפור ןוא

 סעקַאטַא עכעלגעמ יד ןגָאלשוצּפָא ידכ ,ךַאװו רעד ףיוא ןייטש וצ טייקיטיונ רעד ףיוא ןוא רַאפעג

 ,דובכ ןשידִיי םעד ןקידיײיטרַאפ ןוא בושי ןשידִיי םעד ןגעק

 ןטשרמולכ רעטנוא ןעמוקעג רעטעּפש ןענייז ןשינעעשעג עשיטימעסיטנַא יד ןעוװ ןוא

 ;רעדרעמ יצַאנ עטסכעלרעדיוש יד ןופ םענייא ,טפָארטשַאב לארשי ןיא טָאה ןעמ לייוו ,דיירסיוא

 יי מ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,ןלַאפרעביא עשיטימעסיטנַא עלענימירק-שיטידנַאב ייר ַא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה דנַאל ןיא ןעוו

 ןשידִיי םעד ףיוא לַאפרעביא ןכעלדנעש םעד ןיא ,טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעייז טַאהעג ןבָאה סָאװ

 טָאה סָאװ ןטיירגעגוצ ָא בושי ןשידִיי םעד ןפָארטעג ייז ןבָאה ,ַאטָאריס .נ ַאלעיסַארג לדיימ

 רעכיז זיא סע סָאװ ןוא קינַאּפ ןָא רעבָא ,טסנרע ןצנַאג םעד טימ ןשינעעשעג יד ןעמונעגפיוא

 יװ טסּוװעג טָאה סָאװ ,טפַאשרעריפ עטיירגעגוצ-טוג ַא ןפָארטעג ןבָאה ייז ,עטסקיטכיוו סָאד

 יד ןלעטשּפָא לָאז סָאװ ,רעפטנע ןקידריו םעד ןבעג ןוא ףמַאק-רעװּפָא םעד ןעקנעל וצ ײזַא

 ןלָאז ,ןלַאפרעביא עשיטימעסיטנַא ?עטרילָאזיא, יד זַא ןזָאלרעד טשינ ןוא סעקַאטַא עכעלדנעש

 .הפגמ עשיטימעסיטנַא ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז

 עשידִיי עטסקידריוו יד ןריזינַאגרָא וצ ,געט עטלייצעג ןיא ןעגנולעג "ַאיַאד, רעד זיא סע

 -ָארּפ עסיורג יד -- דנַאל ןיא זדנוא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו זיא סָאװ ,עיצַאטסעפינַאמ

 רעטסשיָארעה רעד יװ ןרעוו טכַארטַאב רעכיז טעװ סָאװ ,ינוי ןטס28 ןופ עיצַאטסעפינַאמ-טסעט

 ןָא ,ןדַיי עלַא זיולב טשינ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,בושי רעזדנוא ןופ טירטסױרַא

 ,טלעוו רעשיטַארקַאמעד רעשידִיי-טשינ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא רָאנ ,םַאנסיוא

 לא לא

 ןיא ןטייקיטעט-"איאד, יד ןופ לטעצ ןגנַאל רָאג זיב ַא ןענעכערסיוא טנָאקעג ןטלָאװ רימ

 ץניװָארּפ רעד ןופ ףעש-ייצילָאּפ םייב ץנעוורעטניא ריא ןופ קידנבײהנָא ,רָאי ייוצ טטצעל יד

 לרעב, נ"א הרשכה רעד ףיוא לַאפרעביא ןשיטימעסיטנַא-שילַאדנַאװ םעד ןגעק ,סערייא-סָאנעוב

 -ירָאטױַא-הכולמ ןוא עשיײצילָאּפ יד ייב ץנעוורעטניא רעד טימ קידנקידנע ןוא "ןָאסלענעצַאק

 יד ןגעק ,סניקרעּפ ר"ד רעטסינימ-ןרעניא ןופ גנורעלקרעד רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,ןטעט

 ייר עצנַאג ַא ןבעגרעביא טנָאקעג ךיוא ןטלָאװ רימ .ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאר ןוא עשיטימעסיטנַא

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןוא סעיצַאקילבוּפ עשיטימעסיטנַא ןגעק "ַאיַאד, רעד ןופ ןצנעוורעטניא

 ַא ןיא טכיזרעביא רעזדנוא ןעלדנַאװרַאפ ןלָאז רימ זַא וצרעד טריפרעד טלָאװ סָאד רעבָא

 ןגעק טנעמורטסניא-ספמַאק ַא זיולב זיא "איאד, יד זַא ,גנוניימ רעד וצ ןוא הליגמ רעגנַאל וצ

 .עשלַאפ ַא יװ טנכיײצַאב בייהנָא ןיא ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,םזיטימעסיטנַא

 עמיטיגעל יד זיא יַאיַאד, יד זַא ,רָאלק ,ךעלטנפָאה ,טעברַא רעד טָא ןופ טרעוו יוװ ייס

 ןיא ױזַא ,םינּפ-יּפלכ ןוא ץוח-יּפלכ ,םוטנדִיי רעניטנעגרַא םעד ןופ ץנַאטנעזערּפער עשיטילָאּפ

 ,דיירפ ןיא ױזַא ןוא דייל

 !ךייל ןיא יו ,דיירפ ןיא רעמ קורדסיוא םוצ ןעמוק רעטייוו ךיוא סָאד לָאז יאוולה ןוא --
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 יירעדנעש השמ

 ןעגנודניברַאפ ענייז ןוא עניטנעגרַא ןיא גושי רעד

 טלעוו רעשידִיי רעד טיט

 ,עּפָארײא ןיא סרעטנעצ עשידִיי יד ןופ לָאמַא ןעוװעג זיא עניטנעגרַא דנַאל סָאד טייוו יו

 -סקלָאפ ןשידַיי ןופ רעטנעצ ַא ןוא רבד-םש ַא ןעוועג גנַאל-טייצ ַא בושי רעשידִיי ריא ךָאד זיא

 -רַאא ןוא "סעצניטסעלַאּפ, ןשיװצ םיחוכיוו יד טריפעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא ,סערעטניא

 יד ןעועג רעקנעד ןוא רעריפ עשידַיי ןופ ןגיוא יד ןיא ןענעז רעדנעל עדייב ."סעצניטנעג

 סָאװ ,"םיליכשמ, יד ןופ לַאעדיא רעד ,"המדאה-תדובעפ וצ רעקקירוצ םעד ןופ גנוצעזרָאפ
 ףיוא ןרַאצ עשיסור יד ךרוד ןרעוװ וצ טריזילַאער ןביוהעגנָא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ביײהנָא טָאה
 ענייז ןיא טרעדנוהרָאי ןקיבלעז םעד ןופ ףוס םוצ זיא ןוא דנַאלסור-םורד ןופ רעדלעפ עטייוו יד

 לארשי-ץרא ןייק ,םורד ףיוא רעטייוו ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ,ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא
 ףיוא טעברַא-דרע עשידִיי ןעלקיװטנַא וצ ווּורּפ רעד .ןטלַאהעגנָא טָאה רע ּוװ ,עניטנעגרַא ןוא
 .םוקפיוא ןייז ןופ ןזַאפ עטשרע יד ייב ,דלַאב ןלַאפעגכרוד זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ,ןופצ

 "םינאילא. 6

 זיא סע ןעוו רָאי ןבלעז םעד ,1860 ןיא ןעמוקעגפיוא זיא בושי רעשידִיי רעניטנעגרַא רעד

 טרימַאלקָארּפ ךיוה טָאה סָאװ עיצוטיטסניא עשידִיי עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זירַאּפ ןיא

 הרבח יד ןעוװועג זיא סָאד ;בַאטשסַאמ-טלעװ ןיא טעטירַאדילָאס רעשידַיי ןופ ּפיצנירּפ םעד

 רעמ זיא עכלעוו -- ןעמָאנ ןשִיערבעה ריא טימ ןפורעג יז טָאה ןעמ יו -- "םירבח לארשי לכ.

 רעד טָא טימ ."לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא; ןעמָאנ ןשיזיוצנַארּפ ריא רעטנוא טנַאקַאב

 סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןופ גנַאפנָא רעד ןדנוברַאפ זיא עיצוטיטסניא

 ןייז ןופ לטירד ַא .א"קי יד ,עיצוטיטסניא-רעטסעווש ריא ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא רעטעּפש זיא

 ."סנַאילַאפ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רעד זיא םויק

 ,ןדנירג סָאװ ,תוחּפשמ עשידִיי טכַא עניטנעגרַא ןייק ?סנַאילַא, יד טקיש 1888 ףוס ןיא

 -ץעּפש טעװ סָאװ ,"ַאכעיװ סעטָאגינָאמ, עניילק יד, עינָאלָאק עשידִיי עטשרע יד ,1889 בייהנָא

 -עג טרעװ סָאװ ,עלליװסעזָאמ עינָאלָאק רעסיורג רעטשרע רעד ןיא ןרעװ ןסָאלשעגנָא רעט

 רעילָאדָאּפ ענעפורעג ױזַא יד ,עלליווסעזָאמ ןופ רעדנירג יד .רָאי ןקיבלעז ןופ ףוס םוצ טעדנירג

 -ירַא ריא טכעלגעמרעד טָאה סָאװ ,"סנַאילַאפ רעד ןופ עציטש עשּפיה ַא ןעמוקַאב טָאה ,עּפורג

 טיבעג ןפיוא א"קי רעד טימ טעברַאעגטימ ךיוא טָאה "סנַאילַא, יד .עניטנעגרַא ןייק ןרָאפרעב

 עריא ןופ םידימלת רעהַא טקישעג טָאה "סנַאילַא, יד .סעינָאלָאק יד ןיא ןזעוו-לוש ריא ןופ

 -א"קי יד ןופ סעלוש יד ןיא םידומיל עניײמעגלַא ןופ רערעל ןוא ןרָאטקעריד סלַא ןלוש-לַאמרָאנ

 ,ןטסינָאלָאק יד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג ןבָאה רערעל יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .סעינָאלָאק

 סולפנייא רעיז ןעמ ןעק ךָאד ,ןעועג טשינ ייז ןשיװצ זיא ןבעל טוג רָאג ןייק וליפַא שטָאכ

 .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ
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 דיא סעינָאלָאק יד ןיא טייהנזעוונָא רעייז ןוא םידרפס ןעוועג ןענעז רערעל-"סנַאילַא; יד

 םידרפס .םיזנכשא ןוא םידרפס ןשיװצ טפַאשטנַאקַאב רעקיטייזנגעק רַאפ הלחתה ַא ןעוועג

 -עג2 ןפערט רעטפָא ןגעלפ סע :א"קי רעד ןופ ןרָאטַארטסינימדַא יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא ןענעז

 עשיזנכשא עשיטסינָאלָאק טימ עטמַאַאב-א'קי ןוא רערעל עשידרפס ןשיװצ תונותח "עטשימ

 ,בַאטשסַאמ םעניילק ןיא תויולג-גוזימ ןימ ַא ןעוועג זיא סע .רעטכעט

 ןעוו ,1918720 ןרָאי יד ןיא טרעהעגפיוא טָאה סעלוש-א"קי יד ךרוד העּפשה עקיזָאד יד

 *ָאלָאק עריא יװ ןצניװָארּפ יד ןופ ןעגנוריגער יד ןזעוו-לוש ריא ןבעגעגרעביא טָאה א"קי יד

 ךרוד "סנַאילַאק רעד ןופ העּפשה עסיוועג ַא ןעוועג ךָאנ זיא ךָאד רעבָא .ןענופעג ךיז ןבָאה סעינ

 רעד ןופ טציטשעג ןוא ,ל"ז ןפלח .ש ר"ד רעניבַאר ןופ טעדנירגעג ,"ןסרוק עזעיגילער, יד

 שטַאכ ,עניטנעגרַא ןיא טנייה זיב טריטסיזקע "סנַאילַא; רעד רַאפ טעטימָאק ַא .עיצַאגערגנָאק

 ,בושי םעד ןופ ןבעל ןיא קידוועעזנָא ליפוצ טשינ זיא טייקיטעט ןייז

 ,1958 רָאי .יבבל הירא רייד ,עניטנעגרַא ןיא רָאדַאסַאבמַא-לארשי ןרַאפ עמַאנפיוא

 עיצַאזינַאגרָא-טלעװ עשיטסינויצ (2

 .סעלוש-א"קי יד ךרוד העּפשה-"סנַאילַא; רעד ןופ ןדניװשרַאפ ןטימ קיטייצנייא טעמכ

 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעכעלטלעװלַא רעד טימ טקַאטנָאק ןטקעריד ַא בושי רעד ןייא טלעטש

 .עיצַאזינ

 בושי רעניטנעגרַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא םרָאפ רעשיטסינויצ-יבבוח ןייז ןיא םזינויצ רעד

 יא .ןויצ-יבבוח ןעוועג ןענעז ןטסינָאלָאק יד ןשיװצ .עיצַאזינָאלָאק רעד טימ קיטייצנייא טעמכ

 יסערייא-סָאנעוב ןיא .ךעלזיירק עשיטסינויצ-יבבוח ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סעינָאלָאק יד
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 ןטימ בולק ַא טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,חסונ רעסעדָא ןופ ןטסינויצ-יבבוח ןעוועג ךיוא ןענעז

 טדערעג רעמ טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא (גנונעפָאה יד -- "הוקתה,) "אדשזאידאנ, ןעמָאנ ןשיסור

 ,..שיסור טנעיילעג ןוא

 "עג ןדַאלעגנייא זיא בושי רעד ןכלעװ וצ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע םוצ ,1897 ןיא

 ןיא הדוגא עשיטסינויצ עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ל"ז יודרָאנ סקַאמ ךרוד ןרָאװ

 עשיטסינויצ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז ךעלזיירק עשיטסינויצ-יבבוח יד .סערייא-סָאנעוב

 .עיצַארעדעּפ-סעדנַאל ַא ףיױא סעכעלנע סָאװטע ןרָאװעג ןפַאשעג וליפַא זיא סע .ןענייארַאפ

 ןופ ןטסינויצ טכַארבעג טָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ גנַאפנָא ןופ םָארטש-עיצַארגימיא רעד

 עכעלמיטסקלָאפ ,(ןויצ ישרוד) ןטסינויצ עשיטַאבעלַאב ןעוװעג .ןעגנוריטַאש ענעדישרַאפ יד

 ןעוועג לָאמ רָאּפ ַא וליפַא זיא בושי רעד .יחרזמ ןוא ןויצ-ילעוּפ ךיוא (ןויצ תראפת) ןטסינויצ

 ,ןטסינויצ םירחוס ה"ד ,ןטַאגעלעד עקילעפוצ ךרוד ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד ףיוא ןטָארטרַאפ

 .שריה רתלא ןוא שרעגנייפ יבצ ,סערגנָאק רעמלַאהקָאטש םוצ ןטַאגעלעד יד טנגעזעג לייז ןשבמ .א רייד

 .סערגנָאק ןיא טקילײטַאב בגא-ךרדב ךיז ןוא טפעשעג בילוצ עּפָאריײא ןייק ןרָאפעג ןענעז סָאװ

 סערגנָאק ןטכַא ןיא .ידנַא"א ,ה"ע ווָאבוקַאי .א ,ה"ע שטיווָאנערק ָאפלָאדַא ןעוועג ןענעז עכלעזַא

 ןבָאה סָאװ ,ןירבאב ןוא רצב םיצולח יד ,עניטנעגרַא ןופ ןטַאגעלעד ייווצ טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 .גַאַאה ןיא סערגנָאק םייב ןטלַאהרַאפ לארשי-ץרא ןייק עזייר רעייז ףיוא ךיז

 -עג ןענעז ןתקולחמ יד ,עכַאװש ץנַאג ַא ןעוװעג ךָאנ זיא טייקיטעט עשיטסינויצ יד רעבָא

 1905 ןיא טעדנירגעג ,עיצַארעדעפ-סעדנַאל עשיטסינויצ עטשרע יד .עקרַאטש ןוא עטּפָא ןעוו

 סָאװ עיצַארעדעפ עטייווצ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1913 ןיא טשרע ,ןלַאפעצ לענש ךיז זיא
 בושי רעד טָאה 1917 זיב רעבָא .טנייה זיב טריטסיזקע ןוא ,םימי-תכירא רעמ טַאהעג טָאה

 1917 ןיא .עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ טַאגעלעד ןטקעריד ןייק טַאהעג טשינ

 טַאהעג טָאה רעכלעװ ,ה"ע ןײטשּפע .ב ר"ד ,חילש .,טַאגעלעד רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא זיא

 סָאד ןוא ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד טימ ןלַאכעגנעמַאזוצ זיא ךוזַאב ןייז ,העּפשה עסיורג ַא

 יג ==
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 רעד ןטַאטש 'רַאפ יד ןופ ןעמוקעג זיא 1918 ןיא .גנוגעװַאב רעד סלוּפמיא קרַאטש ַא ןבעגעג טָאה

 טלקיװטנַא טָאה רעכלעוו ,ה"ע יקסלַאגער סָאקרַאמ טסילַאנרושז ןוא רעוט רעשיטסינויצ-ילעוּפ

 -ַאב ,בושי ןיא בשות ַא ןבילברַאפ ןיוש זיא ןוא ,דנַאל ןיא גנוגעװַאב עשיטסינויצ-ילעוּפ יד

 .ײטרַאּפ ןייז ןופ גנולקיװטנַא יד קידנקריוװ

  םזינויצ םעד טָאה עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ךיוא יו ,םיחילש יד ןופ טייהנזעוונָא יד

 טלָאזעג ןבָאה סָאװ ןרענָאיגעל עשידִיי עּפורג ַא ןרָאפעגּפָא 1918 ןיא זיא .ןעלגילפ ןבעגעג

 / .ףןיהַא געװ ןפיוא טּפַאכרַאפ ייז טָאה דנַאטשליטשנּפָאװ רעד רעבָא ,לארשי-ץרא ןיא ןפמעק

 1920 ןיא .(ץנעגרעמע) ןייּפמַאק רערעסערג רעטשרע רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא 1919 ןיא

 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ םיחילש ןענעז ןַאד ןופ ןוא ,ןייּפמַאק דוסיה-ןרק רעטשרע רעד

 -עג לָאמניײא יו רעמ טָאה סע .גנוניישרעד עטפָא ןַא ןרָאװעג ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ןוא גנוג
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 ,הליהק רעד ןיא עמַאנפיוא ןַא ףיוא טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא ןופ עיצַאגעלעד יד

 2 .ןייטשואלב בָאקיישזד טדער סע
4 

 םינינמ עכעלטע עקַאט לָאמ ַא ןוא ,ןינמ ַא ,ןעניפעג קיטייצנייא ךיז ןלָאז בושי ןיא זַא ןפָארט

 5 ןשיטסינויצ ןט12 םוצ טַאגעלעד רעטקעריד ַא ןרָאװעג טקישעג זיא 1921 רָאי ןיא .םיחילש

 : .ץיוורוה .י .ש רעוט רעשיטסינָאלָאק רעד ,סערגנָאק

 : םעד ןסולפנייאַאב וצ טימַאב ךיז עיסימ רעטקעריד רעייז רעסיוא ןבָאה םיחילש עקינייא

 : ,ןגָאז ךיז טזָאל סע .ןײזטסּוװַאב ןשידִיי ןוא ָאוװינ-רוטלוק ןייז ןביוה ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא בושי

 : -רוטלוק םעד ןבייה וצ ןגָארטעגיײב שּפיה םיחילש ענייז ןופ עקינייא ךרוד טָאה םזינויצ רעד זַא

 , .עניטנעגרַא ןיא רקיעב ,םיבושי רענַאקירעמַא-ןייטַאל יד ןיא ָאווינ

 : ןטסערג ןייז ןיא שיטסינויצ ךעלקירדסיוא יו טכַארטַאב טרעװ בושי רעניטנעגרַא רעד

 = -הילע ןופ ןוא הילע ןופ הווצמ יד םייקמ רע זיא לארשי-תנידמ ןופ םוקפיוא םעד טניז ,לייט
 -ייא ,ץראה-ןינב ןיא רעטכעט ןוא ןיז ענייז ךרוד טקעריד ךיז טקילײטַאב ןוא (םזירוט) לגרל :
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 .הנידמ רעשידִיי רעד ןופ סעיציזָאּפ-סגנוקידייטרַאפ יד ףיוא ןלַאפעג וליפַא ןענעז ייז ןופ עקינ

 -שי ןיא טלעטשעגפיוא ןבָאה עכעלטנגוי עשידִיי רעניטנעגרַא סָאװ בושי רעטסטלע רעד

 תואובמ,, ,"םיפוסכא ,"םינצינ, ,"השולשה-ןיע, ןעמוקעג ןענעז רעהכַאנ ;"םיסלפמ, זיא לאר

 ךיוא ךיז ןעניפעג םיצולח רעניטנעגרַא ןופ סעּפורג עניילק .ידנַא"א ,"שעג , ,"ןחב, ,"ןתיב

 -רפכ, ,"הימרכ, ,"ףשנ-תיב, ,"תיזג, ,"רצמ, ,"בגנה-רמשמ , ןיא ;םיצובק ערעדנַא עייר ַא ןיא

 -תמר, ,"הביבח תובהל, ,"תרמש, ,"םידבר, ,"ודיגמ, ,"קחצי-רינ, ,"םיפשר, ,"לארה. ,"דלאזס

 סָאװ) "יכדרמ-די; ,"ערוזה, ,"טפושה-ןיע, ,"ערז-תיב , ,"לאומש-ןג, ,"תוליסמ, ,"טפושה

 -פיוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ טנַאדנעמָאק רעד ,שטיװעלינַא יכדרמ ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט

 -הדש, ,"דשג, ,"תולובג, ,"שרוחה-ןיע, ,"םוקי, ,"רוצח, ,"השנמ תומר, ,"רמש-ןיע, ,(דנַאטש

 .דנַא"א ,"ןענ. ,"יראב, ,"רסוניג , ,"םוחנ

 ,רעסערג ליפ זיא םיצובק יד טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ עניטנעגרַא ןופ ןענָאזרעּפ לָאצ יד

 .דנַאל ןיא סיוא ךיז ןבעל סָאװ ,ןרעטלע-םיצולח ןופ לָאצ ַא ייז ןיא טניֹווו םיצולח רעסיוא לייוו

 ַא טול .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןשיווצ טלייטרַאפ זיא עניטנעגרַא ןופ הילע עשיצולח יד

 יד ךרוד ןעוועג הלוע 1949 ןופ ןבָאה עיצַאזינַאגרָא-סעדנַאל רעשיטסינויצ רעד ןופ קיטסיטַאטס

 :וזַא טלייטרַאפ ,םיצולח 3,705 ןעיײטרַאֿפ

 1,250 --- -- -- -- -= םינובה דוחיא

 580 -- == ח-= יה יח == ריעצה רמושה

 800 -- -- זה יח יה ח- ינויצה רעונה

 800 -- -- יה יד יה יה יי = == רורד

 100 --- == יה י- = -- -- בחרמל

 60 -- -- -- -- -= יאמצעה ץולחה

 20 = היה יי יח הי = יח = ר"תיב

 30 -- == == יח זה = אביקע-ינב

 -מוא ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק

 15 -- == זה יז ז= == עשִיײטרַאּפ

 3065 -- -- -- לכה:ךס

 .םיצולח ,רעדניק ערעייז טימ ןעוועג הלוע ןבָאה סָאװ ןרעטלע לָאצ ַא ןבעגוצ ךָאנ ןעק ןעמ

 ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא ןוא רוטלוקירגַא (3

 סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עיר ַא לארשי ןיא טלעטשעגפיוא טָאה בושי רעניטנעגרַא רעד

 .טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא הנידמ רעד טימ בושי םעד ןדניברַאפ

 -לערוטלוקירגַא םעד טלעטשעגפיוא (אסיאק טציא) יָארַיַאק, טּפַאשלעזעג יד טָאה ױזַא

 ןעמָאנ רעלעיציפָא רעד .טוג ץנַאג ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,"הניטנגרא רפכ, בושי ןלעירטסודניא

 .(שריה-יבצ) ה"ע שריה ןָארַאב ןופ רכז ןיא "יבצ-רינ, זיא בושי ןופ

 -ראב ןיא קירכַאפ עשיגרולַאטעמ ַא טעדנירגעג טָאה "סירַאמ,, טפַאשלעזעג-ןטסירוט יד

 .עבש

 .םיקיפא ןיא (רא-ףא) יירעבעוו ַא טָאה ,"םיקיפא ,, טפַאשלעזעג יד

 .לארשי ןיא טעברַא-יוב טימ ּפָא ךיז טיג טפַאשלעזעג "הזירא, יד

 -לוקירגַא ןפיוא קיטעט זיא סָאװ ,ןדַיי רעניטנעגרַא ןופ גנומענרעטנוא ןַא זיא "תורומז,

 -נוא עלעירטסודניא ןַא זיא "הלע; .בגנ ןקידנופצ ןיא םימרכ ןוא םיסדרּפ רקיעב ,טיבעג-רוט

 .הלמר ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,קיטסַאלּפ רַאפ גנומענרעט
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 -ײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןוא "אידאקא; לעטָאה םעד טיובעגפיוא ןבָאה ןדִיי רעניטנעגרַא

 ןיא רעבירַא ןענעז ןלעטָאה עדייב ,"ןותרש, טציא ,ױדרָאנ לעטָאה ןופ יובפיוא םעד ןיא טקיל

 .טיבעג םעד ףיוא סמידַאמ ערעסערג ןענעז סָאװ ,טנעה רענַאקירעמַא

 -תושב טציא ןטלַאה ייז סָאװ ,קנַאבָארגַא םעד טעדנירגעג ךיוא ןבָאה ןדִיי רעניטנעגרַא

 ,ןַאמלערימ רעדירב יד ןופ קנַאב רעטַאוירּפ ַא ךיוא ןַארַאפ .תורדתסה רעד טימ תופ

 ןפיוא ושיטקַא הנידמ רעד ןופ םוקפיוא םעד טניז ןופ זיא "אסלאפרא, טפַאשלעזעג יד

 -טרָאּפסקע-טּפױה רעד זיא ןטייצ עטשרע יד ןיא ,לארשי טימ שױטסױא-סלדנַאה ןופ טיבעג

 ןטייצ יד ןיא לארשי ןיא בושי םעד ןפלָאהעגסױרַא ליפ טָאה סָאװ ,שיילפ ןעוועג לקיטרַא

 .ענצ ןופ

 בושי רעד טָאה לארשי ןוא עניטנעגרַא ןשיווצ שיוטסיוא-סלדנַאה םעד ןרילומיטס וצ ףיוא

 עטגייווצרַאפ רעייז ַא ךרוד טריפ סָאװ ,רעמַאק-סלדנַאה לארשי:-עניטנעגרַא ןַא טעדנירגעג

 .טרָאּפמיא ןוא טרָאּפסקע ןופ ןטיבעג יד ףיוא ,טייקיטעט עוויסנעטניא ןוא

 ,לצרעה ר"ד ןופ דליב א י"לצרעה ר"ד, ףיש רעד ןעקנעש רעיײטשרָאפ-הליהק יד

 ןופ גנולקיװטנַא-רוטלוק רעד וצ ןגָארטעגײב שּפיה ךיוא טָאה בושי רעניטנעגרַא רעד

 -ענרַאפ סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא עטעדליבעגסיוא ,רערעל רעקילדנעצ עשּפיה ךרוד ,הנידמ רעד

 -רַא ןייק טקישעג לארשי טָאה שיוטסיוא סלַא .לארשי ןופ סעלוש יד ןיא סנטסָאּפ טציא ןעמ

 רעניטנעגרַא ."השרדמ,, ןוא סעלוש-לטימ יד רַאפ עירָאגעטַאק רערעכעה ַא ןופ רערעל עניטנעג

 רעניטנעגרַא רָאּפ ַא ןַארַאפ ,טעטיזרעוװינוא רעשיערבעה רעד ןיא ןרידוטש ןטנעדוטס עשידִיי

 ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד :טרָאװ ןייא טימ .טוטיטסניא-ןַאמצייוו ןיא רעשרָאפ ךיוא ,ןרָאסעפָאדּפ

 .עמָאקלופ ַא זיא לארשי טימ בושי

 טקַאטנָאק םעד טכַאװשעגּפָא טשינ טָאה ,לארשי-תנידמ טימ טקַאטנָאק רעטקעריד רעד

 .ץנעגַא רעשידִיי רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-טלעוװו רעשיטסינויצ רעד טימ
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 יש 1

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ טז ר

 -ויצ יד וצ עניטנעגרַא ןופ סעיצַאגעלעד יד ןענעז לארשי-תנידמ רעד ןופ םוקפיוא ןרַאפ

 ַא וצ ןרָאפ ןגעלפ ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא .קילָאצנילק רעייז ןעוועג ןסערגנָאק עשיטסינ

 בושי םעד ןטָארטרַאפ טָאה ה"ע גנַאזעג .נ .ןטַאגעלעד ייווצ סנטסכעה רעדָא ,רענייא סערגנָאק

 סעיצַאגעלעד ןרָאפעג ךיוא ןענעז סע .ןסערגנָאק ערערעמ ףיוא רָאטקעס ןשיטסינויצ ןייז ןוא

 יקסנירטסָאק .מ ,יקצול .י ,םייחל לדבי ,ןוא ה"ע ןשבמ .א ר"ד :לשמל ,ױזַא ,ןָאזרעּפ ייווצ ןופ

 -עג טלייורעד זיא סָאװ ,ל"ז קינטָאלז .ל .י ברה ןוא ה"ע יקסלַאגער .מ ,ןייטשלעקניפ .ח ןוא

 ,1935 ןיא ךוזַאב ןייז תעשב ,עניטנעגרַא ןופ טַאגעלעד סלַא ןרָאװ

 -עג ןסערגנָאק עשיטסינויצ וצ סעיצַאגעלעד יד ןבָאה ,הנידמ רעד ןופ םוקפיוא ןטימ

 -נָאק ןדעי וצ עיצַאגעלעד עדעי רעדנוזַאב ןענעכערסיוא טשינ ָאד ןלעװ רימ .לָאצ ןיא ןגיטש

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןטַאגעלעד יד ןופ המישר ַא ןבעג וצ יאדכ רעבָא זיא סע ,סערג

 ,1962 רָאי ,יילצרעה .ט ריידפ ףיש רעד ןופ ןריציפַא יד ףיוא טמענ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 ,שרעגנייפ .צ ,ןיישנעמַאק .ט ר"ד ,גרעבנעדלָאג .י ר"ד :ןסערגנָאק ערערעמ רעדָא םענייא ןיא

 .ה ,זָאװָאדָאװ .מ ר"ד ,קידויּפ .א ,דלָאג .ל ,ןייטשלקניפ .ח ,רוצהדּפ .י ר"ד ,יקסווָאכיזדַאר .נ

 -סָאק .מ ,ה"ע יקסלַאגער .מ ,ןַאמקרַאטש .מ ,ןַאמפנָארב .י ,רעסקָאב .י ,יקסווָאמילק .ד ,גנַאזעג

 .שטיווָאבײל .י ןוא טאברַאג םהרבא ,ַארוטנעװ ףסוי ,רענרעל ןתנ ר"ד ,ןַאמגוצ ןתנ ,יקסנירט

 ןכלעוו ןיא ,1961 ןופ סערגנָאק-ךונח םוצ ןרָאװעג טקישעג זיא עיצַאגעלעד ערעסערג ַא

 ,פָאקָארג .א ,קינָאה .מ ,דלָאג .ל ,ןײשנעמַאק .ט ר"ד :םינקסע-ךוניח יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע

 ,ןיילק .מ ,ּפרַאק .פ ,ןייטשלקניפ .ח :רערעל יד ןוא יקסווָאמילק .ד ,ןייטשנרעב .י ,ןײטשנרָא .ז

 .יקסנַאינרוט .מ ןוא ןזייא .ד ,טעפַאט .ג

 , ט "קא

 יד .עניטנעגרַא ןיא "עזָא-טרָאא ןופ עלַאיליפ ַא טעדנירגעג טרעוװ ,1937 ןיא יוװ ירפ ױזַא

 השמ ר"ד ןוא יקצָארט והילא ןטסילַאנרושז יד ןעוועג ןענעז ?טרָאא םעד דצמ רעוט-טּפיוה
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,גרובניווא .מ ,ןַאמסיורג .ד ,יקסוװוַאלסַאז .י ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטלַאוװרַאפ עטשרע יד .ןיקרעמ

 .דנַא"א ה"ע יקצעבַאזילע .מ

 ןיא ,1946 ןיא ."טרָאק ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-טלעוו יירד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה בושי רעד

 ,1960 ןיא ;ןיקרעמ .מ ןוא גרובניווא השמ :ןטַאגעלעד .1953 ןיא ;רעװָארגנעװ .י :טַאגעלעד ,זירַאּפ

 ,"טרָא, ןופ עוויטוקעזקע-טלעוו רעד ןופ דילגטימ ,רעווָארגנעװ בקעי :ןטַאגעלעד .ןָאדנָאל ןיא

 ריא ןוא "טרָאא ןופ טלײטעגּפָא ךיז טָאה "עזָא; יד .ה"ע םייהטרעוו .ג ןוא ביורטנייו השמ

 .רעטקַארַאכ ןלַאקָאל רעמ ַא טגָארט טייקיטעט
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 = רַעד ףיוא ,ץַאק לבײל ןוא ןײטשדלָאג לארשי רייד ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 1 ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ םינקסע טימ ךוב ןשידִיי ןופ גנולעטשסיוא

 סערגנַאק טלעוו רעשידיי (6

 -טלעוו ןשידִַיי ןופ תוחילש ןיא ,עניטנעגרַא ןייק טמוק גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ גנַאפנָא ןיא
 רַאפ ָארויב ןוא טעטימָאק ַא ןלעטשוצפיוא טכוז רעכלעוו ,ה"ע ןַאמלעה בקעי ר"ד סערגנָאק

 .עקירעמַא-ןייטַאל ץנַאג
 -טלעוו ןשידִיי ןופ גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה עניטנעגרַא ןיא בושי רעד

 ארזע ,בוט השמ ,חרזמ קחצי ,ןַאמסיױרג דוד ןופ דנַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעד ַא ךרוד סערגנָאק

 .עיסימ ןייז ןיא ה"ע ןַאמלעה בקעי טימ טעברַאעגטימ ןבָאה עכלעוו ,םַאד בקעי ןוא לַאבּועט

 יופעג ךיז טָאה סָאװ סערגנָאק -טלעוו ןשידִיי ןופ ָארויב יד טריזינַאגרָא טרעוװו 1940 גנַאפנָא

 טָאה רעטעּפש טייצ לקיטש ַא ,הריטּפ ןייז זיב ה"ע ןַאמלעה ר"ד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןענ

 טנייה זיב ריא טימ ןָא טריפ סָאװ ,ווָאקרוט קרַאמ ָארויב רעד ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא

 ,גָאט וצ



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 םבושי ןשידִיי ןסיורג ןטימ ןדנוברַאפ בושי רעד ךיז טָאה סערגנָאק-טלעװ ןשידַיי ןכרוד

 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 רענַאקירעמַא ןופ ץנערעפנָאק,; רעד ןיא בושי רעניטנעגרַא רעד ךיז טקילײטַאב 1941 ןיא

 ןַא יו טנידעג טקערידמוא טָאה ןוא ,רָאמיטלַאב ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,"םיבושי

 וצ ןטַאגעלעד .םיבושי עשידַיי רענַאקירעמַא-יײטַאל יד ןעגנערב וצ רעטנענ ווּורּפ רעטשרע

 טרָאּפָאּפַאר .נ ר"ד ,ה"ע ןַאמזַאלג הדוהי ,ה"ע יקסלַאגער סָאקרַאמ :ןעװעג ןענעז ץנערעפנָאק רעד

 .ןַאמסיורג דוד ,םייחל לדבי ןוא ,ה"ע ןַאמלעה בקעי ,ה"ע

 ,הליהק רעד ןופ ךוב-קנעדנָא ןיא ךיז טביירשרַאפ ץַאק לבייל

 .רעלגירטש יכדרמ טציז סע ;ןַאמדירפ .א ןוא ןײשנעמַאק .ט רייד :ןטייז עדייב ןופ ןעייטש סע

 -ער ןוא גנוטער רַאפ ץנערעפנָאק-טלעװ; רעד ןיא בושי רעד ךיז טקילײטַאב 1944 ןיא

 טָאה ןוא ,(ןטַאטש 'רַאפ) יטיס-קיטנַאלטַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,"עיצקורטסנָאק

 -ַיור יד ןופ עיצקורטסנָאקער רעד ןופ ןעמעטסיס ןוא ןעגנורעדָאפ יד ןטעברַאסיױא טפרַאדעג

 רעד זיא ץנערעפנָאק רעד ןיא גנוקילײטַאב רעד טימ .עּפָאריײא ןיא םיבושי עשידַיי עטרינ

 -רעסעב ןוא עקירעילופ יד ןופ ערעפס רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא בושי רעשידִיי רעניטנעגרַא

 ערעכַאװש ןוא ערענעלק יד רַאפ גרָאז יד ןגָארט סָאװ םיבושי עשידִיי עסיורג עטריזינַאגרָא

 .םיבושי ןוא סעּפורג עשידִיי

 ,ךאלאוו .י ר"ד ,ןַאמדלָאג .מ ר"ד :ןעװעג ןענעז ץנערעפנָאק-טלעװ רעד וצ ןטַאגעלעד

 .לעשזינַאּפ .י ברה ,םיתמהו םייחה ןיב לידבהל ןוא ווָאנושרעג ַאטרעב ם"מ ,סקַאוװירט שריה

 .ה"ע עלַא --- ובריטש .מ ןוא יקסלַאגער .מ

 ָאקסיסנַארפ-ןַאס ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןטָארטרַאפ ןעוועג בושי רעד זיא 1945 ןיא

 .יקסנַאשָאטָאב בקעי 'ה טסילַאנרושז סלַא ןעוועגייב ךיוא זיא ץנערעפנָאק יד .ןַאמסיורג .ד ךרוד



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 .ר ר"ד ,א"קי רעד ןופ טַאר ןטסכעה ןיא רעייטשרָאפ ַא בושי רעד טמוקַאב רָאי ןבלעז םעד

 .יקסווָארבוד

 ןוא סימרומ בקעי :ה"ה יד עּפָארײא ןיא ץנערעכנָאק-?טניָאשזד, רעד וצ ןרָאפ 1946 ןיא

 .ענעטילעג-המחלמ עשידִיי יד ףליה רַאפ טעטימָאק ןופ רעוט ,ינַאשזַאק ןָאעל

 סָאװ ,יירעדנעש השמ טסילַאנרושז רעד ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טכוזַאב רָאי ןבלעז םעד

 ןטימ טקַאטנָאק ַא ןיא טלעטש רע .אשידק-הרבח רעד ןופ רעטייל רעשינכעט ןעוועג ןַאד זיא

 -רַאטימ ןייז ךרוד ,"טעטימָאק רעשידִיי רענַאקירעמַא רעד, .טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא
 -ניארַאפ םייב ויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ,יקסּפוגַאי (ָאמיסקַאמ) ריאמ רעניטנעגרַא םעד ,רעטעב

 .עניטנעגרַא ןכוזַאב וצ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןלַאוטקעלעטניא עשידִיי ןריסערעט

 ךרוד טנייה זיב ןָא טלַאה טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא ןטימ בושי ןופ גנודניברַאפ יד

 ןופ שארב ָארויב ַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא טלעטשעגנייא טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ָארויב םעד

 ןיטעלויב םעד סױרַא טיג רעכלעוו ןוא ,יקסּפוגַאי (ָאמיסקַאמ) ריאמ ןענַאטשעג זיא סע ןכלעוו

 -סניא, םעד ןופ גנודנירג יד טסולפנייאַאב ךיוא טָאה "טעטימָאק, רעד .שידִיי ףיוא "תועידי;

 -לעװ ,יָאירַאטנעמָאק, לַאנרושז םעד סױרַא טיג סָאװ ,"רוטלוק ןוא עיצַאמרָאפניא רַאפ טוטיט

 -נעגרַא-שידִיי ןוא רעניטנעגרַא טימ ןטעברַא סע ןכלעוו ןיא ןוא שינַאּפש ןיא טניישרעד רעכ

 -וצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה רעוט ענעעזעגנָא עייר ַא .ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש רעניט

 "יו .א ר"ד ,ןיילק .א .שזניא ,ןַאמלערימ .ס :טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא ןופ ןרָאפנעמַאז

 .טרַאהנײטש .י ר"ד ,יקצינ

 בקעי 'ה ,טנעדיזערּפ-ןרע ןייז טימ ?טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא; ןופ עיצַאגעלעד ַא

 עניטנעגרַא טכוזַאב טָאה ,לעגנע גניווריוא 'ה ,טנעדיזערּפ ןקידנריטמַא-ןַאד ןוא ןייטשיולב

 ,1958 ןיא

 סערגנָאק-טלעוו ןשידִיי ןופ רָאפנעמַאװצ םעד ןיא בושי רעד ךיז טקילײטַאב 1947 ןיא

 -סוש .ל .א ,בוט .מ ,ןַאמדלָאג .מ ר"ד :ןעועג ןענעז רָאפנעמַאזוצ םוצ ןטַאגעלעד .ערטנָאמ ןיא

 ,ה"ע םייה

 ,שריה .א ןטַאגעלעד סלַא ןעוװעג ןענעז םלָאהקָאטש ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ,1959 ןיא

 ,שרעגנייפ .צ ןוא שריה ;ד

 -רַאפ זיא עניטנעגרַא רעכלעוו ןיא ץנערעפנָאק-סמיילק יד טעדנירגעג טרעוו 1952 ןיא

 ןרָאי יד ןיא .ה"צ דרַאבצרַאװש .י ר"ד ןוא יקסווָארבוד .ר ר"ד ,ןטַאגעלעד ייווצ ךרוד ןטָארט

 -רַא רעד זַא גנורעדָאפ יד סקַאװירט 'ה סױרַא טקור ,ורַאב .י 'ה ןופ הריטּפ רעד ךָאנ ,8

 -טנַא סע .ץנערעפנָאק-סמיילק רעד ןופ וויטוקעזקע ןיא ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב לָאז בושי רעניטנעג

 םוצ הטונ זיא סָאװ ,טַאגעלעד רעניטנעגרַא ןַא ןעמענניירַא סָאד לייוו ,עיציזָאּפָא ןַא טייטש

 ןוויטוקעזקע ןיא ןרָאטקַאפ ערעדנַא יד טימ טכיוועגכיילג םעד טרעטשעג טלָאװ סערגנָאק-טלעוו

 -טָאר ןָארַאב ןופ עציטש יד טמוקַאב רעכלעוו ,סקַאוװירט 'ה ןופ גַאלשרָאפ רעד טגיז ךָאד .טַאר

 בושי רעניטנעגרַא ןופ רעטערטרַאפ רעטשרע רעד יװ ןעמונעגנָא טרעוו סקַאװירט 'ה ןוא דליש

 .ץנערעפנָאק-סמיילק רעד ןופ טַאר ןיא

 ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעוו עשידַיי יד ןופ ץנערעפנָאק יד טעדנירגעג טרעװו סע ןעוו ,1957 ןיא

 רענַאקירעמַא ,טעטימָאק רעשידַיי רענַאקירעמַא ,סערגנָאק-טלעװ ןשידִיי ןופ טײטשַאב סָאװ

 -רֶא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב ,בושי רעדַאנַאק ןופ סערגנָאק ,תירב-ינב ,טעטימָאק-רעטעברַא

 -סמיילק, רעד ןיא ןטָארטרַאפ ךיוא זיא בושי רעד .עניטנעגרַא ןופ רעייטשרָאפ ךיוא עיצַאזינַאג

 םעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא ךיז טקילײטַאב תוליהקה-דעו ןופ טנעדיזערּפ רעד ."ץנערעפנָאק

 ןבעל ןשידִיי ןיא רָאטקַאפ ןקיטכיװ-ױזַא

 :טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,םַאדרעטסמַא ןוא ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןטלַאהעגּפָא סעיסעס יד ןיא
 ,יקצול .א ןוא ןיקטוג .א

 עניטנעגרַא ןיא טלעטשעגנייא טָאה סָאװ ,"טניָאשזד , ןטימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא בושי רעד
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 אי"ה דצ-.י"י

 ליע

 יי "יי =



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ,סייררעביא ןָא טרינָאיצקנופ יז ןוא 1940 ןיא עקירעמַא-ןײטַאל רַאפ ָארויב עלַארטנעצ ןייז

 .ןַאד טייז

 ךרוד עקירעמַא-ןיײטַאל ןופ םיבושי יד טימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא בושי רעניטנעגרַא רעד

 רערעל ךרוד ךיוא יו ,ןתוחילש עשיטסינויצ ןיא תומוקמ יד טכוזַאב ןבָאה סָאװ ןענָאזרעּפ

 "וא ,יאװגַארַאּפ ,ורעּפ ןיא טייקיטעט עשירעיצרעד ןוא עלערוטלוק עקיטכיוו ַא ןָא ןריפ סָאװ

 .ַא"א ַאקיר-ַאטסָאק ,ַאמַאנַאּפ ,עיוװילָאב ,יַאװגור

 ןרָאפעג זיא ,1962 ןיא ָאלוַאּפ-ןַאס ןיא ןטלַאהעגּפָא ,רָאפנעמַאזוצ רענַאקירעמַא-ןייטַאל םוצ

 .עיצַאגעלעד עכײרלָאצ ַא

 -קַאפ עלַא טימ ןדנוברַאפ ןוא טייקכעלקריוו רעשידִיי רעקיטייצטנייה רעד וצ םינּפ ןטימ

 רעשידִיי רעניטנעגרַא רעד זיא ,קלָאפ-טלעוו עשידִיי סָאד ןעלקיװטנַא ןוא ןטלַאהרעד סָאװ ןרָאט

 "מוא ןוא עקידנריטסיזקע עטלַא יד ןופ עיצידַארט רעד טימ ןדנוברַאפ שילעז ןבילבעג בושי

 רעייז ךרוד ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןסולפנייאַאב סָאװ ,תוליהק עשידִיי עטכַארבעג

 .העּפשה רעקיטסייג ,רעשירָאטסיה

 -נגייא ןַא ןריזילַאטסירקסױא טנעקעג ךיז טָאה סע סָאװ ןעמעלַא םעד קנַאד ַא זיא סע

 חסונ ַא ,עניטנעגרַא חסונ יו ןענעכיײצַאב וצ טכער טימ ןָא טבייה ןעמ סָאװ ,ןבעל שידַיי קיטרַא

 ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא םעד ןופ םיבושי עקינייא ףיוא ןייז וצ עיּפשמ ןָא טבייה סָאװ
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 ןַאמרעל .י .י

 עניטנענרַא ןופ עיצַאנערננַאק עשידִיי

 עטס100 סָאד טרעייפעג 1962 ןיא טָאה סָאװ ,עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד

 ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא עשידִיי עטשרע יד ןעוועג זיא ,גנודנירג ריא ןופ רָאי

 ןבעל עוויטקעלָאק עשידִיי סָאד קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא טָאה ריא טימ ןוא ,דנַאל

 .עניטנעגרַא ןיא

 רעכעלטַאטש ןופ סעצָארּפ םעד טימ ,גנוקינייארַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ קיטייצכיילג

 ךיוא יוװ ,טייהיירפ-עיצַאיסָאסַא ןוא -טלוק ןופ ץוש ןרעטנוא ןוא עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ןופ עיצוטיטסנָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לקיטרַא ןט4 ןכרוד טריטנַארַאג ,ערעל רעיירפ ןופ

 ןגיה ןיא ןענופעג רעדנעל עשיעּפָארײא ענעדיישרַאפ ןופ ןדַיי ענעמוקעג יד ןבָאה ,1853 רָאי

 "נָאק עשידַיי; יד ,עיצַאזינַאגרָא עטשרע רעייז 1862 ןיא ןדנירג וצ ןדָאב ןטסַאּפעגוצ ַא דנַאל

 -ענעג ןופ ץנעדיזערּפ רעד ןופ בייהנָא םייב ןעוועג זיא סָאד ."סערייאיסָאנעוב ןופ עיצַאגערג

 .ערטימ עמָאלָאטרַאב לַאר

 ןיא -- בייהנָא ריא ןיא ןדיײשַאב רעייז -- עיצוטיטסניא עיינ יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ױזַא

 עשידַיי עצנַאג יד טעמכ ,טסייה סָאד ,תוחּפשמ 20 רָאנ ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו

 -רַאפ ,טלקיװטנַא ךיז ןמזה ךשמב טָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןיא עניטנעגרַא ןופ גנורעקלעפַאב

 ,גנורעקלעפַאב עשידִיי עכיירלָאצ עקיטציא יד טעדליבעגסיוא ןוא טרעסערג

 ךעמָאנ ריא ןטיבעג סערייא-סָאנעוב ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד טָאה 1808 רָאי ןיא

 -ךַאברעּוַא ָאדנומסיכעס 'ה ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא ,"עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי, ףיוא

 -נָאק רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא ןלַאפ-טיוט ןוא תונותח ,ןטרובעג ןופ רעטסיגער רעד

 ךופ ץעזעג רעד ןרָאװעג קיטליג זיא סע זיב ,רעכיב עטריקירבור עלעיציפָא ןיא עיצַאגערג

 ,1886 ןיא רעטסיגער ןליוויצ

 ןטיבעג ענעדיישרַאפ עריא ףיױא טייקיטעט עטריפעגכרוד עיצַאגערגנָאק רעד ךרוד יד

 ֿבנַאלקנייא ןיא ,עיצוטיטסניא ָא-יד ןריזילַאמרָאפ וצ טייקידנעװטיונ יד ןפַאשעג לענש טָאה

 .טכער ןכעלטפַאשניימעג ןופ ןטפירשרָאפ יד טימ

 -וצוצ םיא ליצ ןטימ טוטַאטס םעד ןופ ןלייט עקינייא ןרָאװעג טרעדנעעג ןענעז 1871 ןיא

 דיא 1892 רָאי ןיא ןוא עיצַאגערגנָאק רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלרעהפיואמוא רעד זצ ןסַאּפ

 םעד רעטנוא טביירש סע .טעטילַאנָאסרעּפ עשידירוי ריא ןרָאװעג טנעקרענָא עיצוטיטסניא רעד

 -עלעּפ סָאלרַאק ר"ד ,עניטנעגרַא ןופ טנעדיזערּפ רעקידטלָאמעד רעד ,טערקעד ןדנפערטַאב

 .רעטסינימ-סגנויצרעד ןוא -ץיטסוי ,ַארטסעלַאב ןַאוכ ר"ד רעד סע טריזילַאגעל סע ןוא ,ינירג

 'עניטנעגרַא ןופ גנורעקלעפַאב עשידִיי יד ךיז טרעסערגרַאפ ,1888 רָאי ןופ ,קיטייצנייא

 סעינָאלָאק ענעדיישרַאפ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,עּפָארײא ןופ ענעמוקעג ,תוחּפשמ טימ

 .טעברַאידרע טימ ךיז ןבעגוצּפָא ףיוא (עפ-ַאטנַאס ץניוװָארּפ ןיא ,ליווסעזָאמ ןוא סעטָאגינָאמ)

 -ינָאלָאק שַישזד, רעד ןופ ףליהטימ רעד טימ טקרַאטשרַאּפ ךיז טָאה עיצַאזינָאלָאק יד

 ךָאנרעד ןוא ,שריה סירָאמ ןָארַאב ּפָארטנַאליפ ןכרוד טעדנירגעג ,(אקִיי) *"ןשיעיסָאסַא ןשייז

 .סערייא-סָאנעוב ןוא סָאיר-ערטנע ןופ ןצניװָארּפ יד ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה

 עטנעסיװ ןשיװצ ,ןינוכ סַאג רעד ףיוא טייקיטעט ריא ןביױהעגנָא טָאה עיצַאגערגנָאק יד

 רעד ףיוא ןגױצעגרעבירַא ךיז יז טָאה רָאי ייווצ ןופ טינשּפָא-טייצ ַא ךָאנ .ָאדיג ןוא סעּפָאל

 ײז ןוא -- 1892 רָאי ןיא -- 827 ָאנַארגלעב ףיוא ןזעוװעג זיא לוש ריא ,1275 ָאנַארגלעב סַאג
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 סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 'ה רעד ןעװעג טלָאמעד זיא רעניבַאר ;םיללּפתמ 50 יװ רעמ טשינ ןעמענפיוא טנעקעג טָאה

 ,ףעזָאשזד ירנעה
 -ַאב ענעדיישרַאפ יד טימ פא טלָאמעד ךיז טיג עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידַיי יד

 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה טייקיטעט ָא"יד ןוא ,בושי ןשידיי רעניטנעגרַא םעד ןופ ןשינעפרעד

 ענעדיישרַאפ תושר רעייז רעטנוא ןעמונעג ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עיינ ןופ גנודנירג רעד

 אשידק הרבח יד ןענָאמרעד רימ ןענעק ןרעדנַא ןשיװצ .ןבעל ןשידִיי ןופ ןטקעּפסַא עשיפיצעּפס

 לוש עזעיגילער עטשרע יד ןוא -- (א.ימ.א) סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק עשידִיי טנייה --

 ."הנושארה הרות דומלת,

 .1962 רָאי .עיצַאגערגנָאק רעשידִיי רעד ןופ טײקירָאיטרעדנוה רעד דובכל הליהק רעד ןופ גנורעייפ
 .ןײשנעמַאק .ט ר"ד להקה שאר רעד טדער סע

 ןייז טריפעגכרוד טָאה סָאװ ,טָאטשטּפױה רעד ןיא לּפמעט רעשידַיי רעטשרע רעד

 רע ןוא ,עיצַאגערגנָאק רעד וצ טרעהעג טָאה ,ןינב ןטיובעגפיוא-לעיצעּפס ַא ןיא טייקיטעט

 ,785 דַאטרעביל סַאג רעד ףיוא 1897 ןיא ןרָאװעג טיײינַאב זיא

 רעניבַאר-סיורג רעד טייקיטעט עקיטסייג ןייז ןריפוצכרוד ןביוהעגנָא טָאה 1905 רָאי ןיא

 ,רָאי 25 ךשמב טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,ןופלח לאומש ר"ד

 ןופ טפַאשלעזעג-טייקיטעטליוװ יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז וויטַאיציניא ןייז קנַאד ַא

 "יא עשידִיי רַאפ טפַאשלעזעג-ץוש יד ,ישארה ךוניחה דעו ןופ ץענ-לוש יד ,ןעיורפ עשידִיי

 "יטסניא ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ןעיורפ ןוא רעדניק עשידִיי רַאפ טפַאשלעזעג-ץוש יד ,ןטנַארגימ

 -לעזעג-שידַיי רעזדנוא ףיוא טקריוװעגסיוא וויטיזָאּפ ךיז טָאה טייקיטעט רעייז סָאװ ,סעיצוט

 א : ,ןבעל ןכעלטפַאש
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 -עּפש :ענייז ןוא רעדנירג ענייז ןשיווצ טלייצעג טָאה "הרזע, לָאטיּפש רעשידִיי רעד ךיוא

 -תיב רעד עקיבלעז סָאד .עיצַאגערגנָאק רעשידַיי רעד ןופ רעריפ יד רעלקיװטנַא עקידרעט

 ,םידלי תיבו םינקז בשומ ןוא תומותי

 רעשידִיי רעד ןופ לט עטסערג יד זיא טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןופ ףוס ןזיב

 ןטשרע םעד ןיא .דנַאל ןופ ןרעניא ןופ סעינָאלָאק יד רעביא טײרּפשרַאפ ןעוועג גנורעקלעפַאב

 טנעמעלע-ןטסינָאלָאק םעד ןופ סולפוצ רעד טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא םעד ןופ קילדנעצרָאי

 ןופ גנוריפנָא יד ןעמענרעביא לָאז רוד רעיינ ַא זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאטשטּפױה רעד ןיא

 .עיצַאגערגנָאק רעשידִיי רעד

 -ץלַא יד ןעמענוצפיוא ןיילק ןרָאװעג ןיוש זיא 785 דַאטרעביל סַאג רעד ףיוא לוש עטלַא יד

 םעד ןעיובוצרעביא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןופרעד אצוי-לעוּפ סלַא .םיללּפתמ לָאצ עקידנגייטש

 .1932 רָאי ןופ ילוי שדוק ןיא ןרָאװעג טיינַאב זיא לּפמעט רעד .סַאג רעבלעז רעד ףיוא לּפמעט

 ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה עּפָארײא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ןעגנוגלָאפרַאּפ-ןסַאר יד

 ןופ גנודנירג רעכעלדיימרַאפמוא רעד וצ טכַארבעג ןבָאה ןוא דנַאל רעזדנוא ןיא גנַאלקּפָא

 עקיזָאד יד ןיא .בושי ןשידִיי ןצנַאג םעד ןטָארטרַאפ ןבָאה סָאװ ןעמזינַאגרָא-סגנוקידייטרַאפ

 ,םזיטימעסיטנַא ןגעק טעטימָאק) לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג עיצַאגערגנָאק יד טָאה ןעמזינַאגרָא

 .(.א.י.א.ד רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש זיא סָאװ

 רעשידִיי רעד ןופ גנוטייל עקיטסייג יד ןעמונעגרעביא טָאה 1937 ינוי ןט15 םעד ןופ

 .רעגניזעלש ָאמרעשזיג ר"ד רעניבַאר רעד עיצַאגערגנָאק

 לייט ןטסערג םעד ןופ גנוטכינרַאפ ןופ ןגלָאפ עקיליורג עריא טימ המחלמ-טלעוו עט2 יד

 ףיוא ןוא בושי ןשידִיי ןגיה םעד ףיוא טקריוװעג קרַאטש טָאה ,םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא םעד ןופ

 .עיצַאגערגנָאק רעד ןופ רעדילגטימ יד

 -עגנָא ךיז טָאה ןרַאנימעס ןוא תובישי עשַיעּפָארײא עקילָאמַא יד ןופ ןדניוושרַאפ ןטימ

 .תוגאד ערעװש וצ טגנערבעג טָאה סָאד ןוא סרערעל עשידַיי ןופ לגנַאמ רעד ןליפ ןביוה

 -נָא עריא .עגַארּפ רעד רַאפ גנוזייל ַא טכוזעג ןפוא ריא ףיוא טָאה עיצַאגערגנָאק יד ךיוא

 ,תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ גנודנירג רעד טימ טריזילַאטסירקסיױא ךיז ןבָאה ןעגנוגנערטש

 ,3177 ןַאמוקוט סַאג רעד ןופ ןינב םעד ןיא קיטעט טציא זיא סָאװ

 -עג עדייב ןופ -- סרערעל 282 טעדליבעגסיוא ןיוש טָאה תודהיה ידומילל ןוכמ רעד

 ןוא דנַאל רעזדנוא ןיא קיטעט ןענעז עכלעוו ,עיגילער ןוא שיערבעה ןופ סרערעל -- רעטכעלש

 .עקירעמַא-ןייטַאל ץנַאג טעמכ ןיא

 עניטנעגרַא ןיא טריפעגכרוד טָאה עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד סָאװ טעברַא עקיטכיוו יד

 ןופ טַאר ןוויטלוסנָאק םעד ןופ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ גנודַאלניא רעד ןופ הביס יד ןעוועג זיא

 ןיא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה סָאװ ץנערעפנָאק רעד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי

 -רעדיו רַאפ ףליה ןופ ןעמעלבָארּפ ןעלדנַאהַאב וצ ליצ ןטימ ,1946 רַאורבעפ ןיא ,ןָאדנָאל

 .עּפָארײא ןיא תוליהק עשידַיי יד ןופ יובפיוא

 טרעוו סָאװ ,?עיצַאגערגנָאק יד, ןיטעלויב רעד קיסעמלגער טניישרעד ןָא 1943 רָאי םענופ

 .דנַאלפױא ןוא עניטנעגרַא ןופ סעיצוטיטסניא ןוא טפַאשרעדילגטימ רעד ןשיװצ טלייטרַאפ

 סע ּוװ ,773 דַאטרעביל ףיוא ןינב םעד טפיוקעגנייא ךיוא טָאה עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד

 -רָא עכעלטנגוי יד ןטעטיױװיטקַא עריא ךרוד טריפ סע ןוא לוש עזעיגילער ריא טרינָאיצקנופ

 .עיצַאזינַאג

 ןקירָאי טנזיוט ייוצ םעד טכעלקריוורַאפ טָאה סָאו ,לארשי-תנידמ ןופ גנּוײטשטנַא יד

 "נָאק יד ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה ,קלָאפ רעזדנוא ןופ םולח

 ַא ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טּפָא זיא הנידמ רעד וצ גנוָיצַאב רעייז ןוא סרעריפ-עיצַאגערג

 .ןפוא ןוויטיזָאּפ

 ןַאמצייװ םייח ר"ד ,לארשי-תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןרָאװעג רטפנ זיא'ס ןעוו

 -ַאגערגנָאק רעשידִיי רעד ןופ לּפמעט םעד ןיא טקַא-רעיורט ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,ה"ע
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 -ָאלּפיד רעד ןופ רעדילגטימ ןוא ןדרעהַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןעוועגייב ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,עיצ

 .עניטנעגרַא ןיא טפַאשרעּפרעק רעשיטַאמ

 זיא סע רעכלעוו ףיוא ,"אקירעמַא וװָא גָאגַאניס דעטיינויא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ןיא

 -נָאק יד טקילײטַאב ךיז טָאה ,קרָאי-וינ ןיא "ןלוש ןופ טַאר-טלעוו, רעד ןרָאװעג טעדנירגעג

 סלַא -- רעגניזעלש ָאמרעשזיג ר"ד ,רעניבַאר-סיורג ריא ךרוד ןטָארטרַאפ -- ,עיצַאגערג

 .עיצוטיטסניא רעטנָאמרעד רעד ןופ ןרעדנירגטימ

 ערעדנַא יד ןופ ןבעל עקיטסייג ןוא עזעיגילער-שידִיי סָאד ןקרַאטשרַאפ וצ ליצ ןטימ

 ןיא ןפוררַאפ עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד טָאה ,עקירעמַא-ןייטַאל ןופ תוליהק

 סָאװ ,ןלוש רענַאקירעמַא-ןײטַאל ןופ ץנערעפנָאק-סגנוטַארַאב עטשרע יד 1958 טסוגיוא שדוח

 .סערייא-סָאנעוב ןיא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה

 -לעוו טימ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלעיצעּפס ַא ןפַאשעג 1959 רָאי ןיא טָאה עיצַאגערגנָאק יד

 .רעיַאמ .ט לַאשרַאמ ,רעניבַאר-ףליהעג רעד ןָא טריפ סע רעּכ

 טָאה ,רעטנעצ ןרַאטינומָאק ריא ןרעטיירבוצסיוא קעווצ ןטימ ןוא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןטעטיוװיטקַא יד רַאפ ,769/761 דַאטרעביל ףיוא עדייבעג יד טפיוקעגנייא עיצַאגערגנָאק יד

 ןוא עכעלטנגוי ,רעדניק רַאפ ןסרוק ענעדיישרַאפ יד רַאפ ןוא ,"המר, ןייארַאפ-טנגוי ריא ןופ

 ,"םקימע; ןייארַאפ ןוא ("לארשי תונב,) זיירק-ןעמַאד םעד רַאפ ,ענעסקַאװרעד

 רעד וצ ןסָאלשעגנָא 1960 רָאי ןיא ךיז טָאה עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד

 ַא טריפעגכרוד טָאה ןוא עיצולָאװער-יַאמ רעד ןופ רַאסרעוװינַא ןטס150 םעד ןופ גנורעייפ

 רעד ןופ ןוא ןדרעהַאב-סגנוריגער טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,טקַא ןלעיצעּפס

 .סניא עשידַיי עטסקיטכיוו יד ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה טקַא םעד ןיא .עדַאסַאבמַא-לארשי

 ,שארב הליהק רעד טימ ,דנַאל ןופ סעיצוטיט

 גנוריגער רעד ןופ גנונעקרענָא יד טנידרַאפ טָאה עיצַאגערגנָאק רעד ןופ טייקיטעט יד

 סָאװ ץַאלּפ ַא עיסעצנָאק ףיוא ןבעגעג ריא טָאה עכלעוו ,סערייא-סָאנעוב ץניװָארּפ רעד ןופ

 לעד רַאמ ןופ טנעָאנ ,"סערדַאּפ סָאל, ערעיזָא רעד ןופ ןגערב יד ףיוא ,רַאטקעה 5 ַא טמענרַאפ

 ,עינָאלָאק-רעמוז ַא רַאפ ןעגנוטכירנייא עקיטיינ יד ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענעז סע ּוװ ,ַאטַאלּפ

 עריא ןיא גלָאפרעד ןרעסערג לָאמַא סָאװ ַא טימ ,רָאי ייווצ ןיוש טרינָאיצקנופ עינָאלָאק ָא-יד

 -נייא ,250 ןופ לָאצ רעד וצ טכיירגרעד עטקילײטַאב יד ןבָאה רָאי-ייה .ןטקעּפסַא עשירעִיצרעד

 .סענרוט ייווצ ןיא טלייטעג

 (1862) גנודנירג ריא ןופ רָאי עטס100 סָאד עיצַאגערגנָאק עשידַיי יד טרעייפ רָאי-ייה

 יד ןרעטכיילרַאפ וצ ןקעװצַאב סָאװ ןטקַא ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טרימַארגָארּפ ןענעז סע ןוא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעצנַאג רעד ןופ גנוקילײטַאב

 זיא סָאװ ,הבישי רענַאקירעמַא-ןײטַאל ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1962 ץרַאמ ןטס31 םעד

 -לעזעג -- .א.ר.ט.נ.ע.ס רעד ךרוד טציטשעג טרעוו ןוא עדייבעג-עיצַאגערגנָאק רעד ןיא קיטעט

 .ןלוש ןופ טַאר-טלעוו רעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןוא תוליהק רענַאקירעמַא-ןײטַאל ןופ טפַאש

 -ָאירטַאּפ ןטנוזעג ןופ ןוויטַאיציניא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד

 ,(דנַא"א ,ַאיװַאדַאװיר ָאנידרַאנרעב רַאפ טנעמונָאמ) םזיט

 קחצי ,ךַאברעוא ָאדנומסיכעס ה"ה יד ןעוועג ןענעז עיצַאגערגנָאק רעד ןופ ןטנעדיזערּפ

 סירָאמ ,ןײטשנרָא ָאפלָאדָאר ,ער סקרַאמ ,עירב סַױל ,רעמארק ןועמש ,יול ליקַא ,רעמַארק

 ,ןַאמסקילג סקַאמ ,גרעבנעדלָאג ןַאמרעה ,רעזַאלג ָאװַאטסוג ,לייוו ָאװַאטסוג ,לַאגיס .מ ,רעזַאל

 .טענרַאב-רַאזַאמ סקַאמ ,לייוו ָאמיסקַאמ ,ןַאמלערימ ָאטרעבָאר

 ;ןוופ טײטשַאב גנוטלַאװרַאפ עקיטציא יד

 -עציו רעט2 ןַאמלערימ ןָאעל :טנעדיזערּפ-עציו רעטשרע :;לייוו ָאפלָאדַא :טנעדיזערּפ

 ןסילטע השמ :רַאטערקעסיָארּפ ;עפײטַאק ָאילַאטַאנ :רַאטערקעס ;ןייד ָאפלָאדַא :טנעדיזערּפ

 םייח ,טענרַאב-רַאזַאמ סקַאמ ןלַאקָאװ ;ןיילק םהרבא :ריסַאקדָארּפ ;עטיװעל לארשי :ריסַאק
 ,סימרומ בקעי ,רעדנַאלגנע ףסוי ,ןַאמטָא בקעי ,רעיומיירפ קחצי ,סילטע לארשי ,ץיפָארָאקס
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 ,סלעזימ לארשי ןלַאקָאװ-ספליהעג ;ןייטשנערעב .ל ,לעקנופרַאג קחצי ,דלעפנעזָאר עכרָאכ

 בקעי ,ןַאמטוג ָארדעּפ .ןהאה ןייטשנערעב עד .וװ יליל ,ןַאמטרַאה ןַאמָאלָאק ,רעגניטע ָאלבַאּפ

 .רעזײרּפ .נ קחצי ,ןיילק ָאמיסקַאמ :סרעעזרעביא-סגנונעכער ;ענערעוװָאּפ

 :ה"ה יד ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא טַאר רעוויטלוסנָאק רעד

 -לַא :רַאטערקעס :;לייוו ָאמיסקַאמ :טנעדיזערּפ-עציו ;ןַאמלערימ ָאטרעבָאר :טנעדיזערּפ

 ָאמרעשזיג ,ץיירג בקעי ,ןַאמטוג ָאלבַאּפ ,ןייטשנזייא ָאמרעשזיג ןלַאקָאװ ;ןיילק ָאטרעב

 - ,יקסװָאקַארק
 לַאשרַאמ 'ה רעניבַאר-ספליהעג רעד ןוא רעגניזעלש ָאמרעשזיג ר"ד רעניבַאר-סיורג רעד

 .* סרעזייווגעוו עקיטסייג סעיצַאגערגנָאק רעד ןענעז רעיֵַאמ

 ךָאטקַאפ סלַא "לארשי תסנכ  עיצַאנערגנָאק עשידיי יד

 עניטנעגרַא ןופ ךוניח ןשידיי םעד ןיא

 -רַא ןופ עיצוטיטסניא עשידַיי עטשרע יד יװ ,"לארשי תסנכ; עיצַאגערגנָאק עשידַיי יד
 רעשידִיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ-סגנויצרעד יד ליצ ןלַארטנעצ סלַא טַאהעג דימת טָאה ,עניטנעג
 ןשידִיי טימ ןעגנורדעגכרוד ןייז ןלָאז עכעלטנגוי ערעזדנוא ידכב טקריװעגטימ טָאה ןוא טנגוי
 השורי רעד ןופ ןוא עיצידַארט רעזדנוא ןופ ,טײקשידִיי ןופ ןטרעוו יד יירט ןוא ןייזטסּוװַאב
 .תובא ערעזדנוא ןופ

 רעד וצ עטפתוש ַא ןעװעג עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד זיא ,הפוקת-תישארב ריא ןיא ךָאנ
 ןדַיי ןדעי ןופ טכילפ יד ןרעלקוצפיוא ןזיװַאב טָאה ןוא אקִיי רעד ןופ טעברַא רעשירעיצרעד
 .טסייג ןשידִיי םעד ןיא רעדניק ענייז ןייז וצ ךנחמ

 עטכישעג רעשידִיי ןופ סעיצקעל יד ןרעװ וצ טנָאמרעד טרעװ ןענעז טיבעג םעד ףיוא
 ןופ רעניבַאר-סיורג רעקידטלָאמעד רעד ןבעגעג טָאה סע סָאװ ,טנגוי רעד ןופ גנויצרעד ןוא
 תבש-תלבק ַא ייב ,1917 רַאונַאי ןט5 םעד ה"ע ןופלח לאומש ר"ד ,עיצַאגערגנָאק רעשידַיי רעד
 .עיצוטיטסניא רעטנָאמרעד רעד ןיא טריפעגכרוד

 1917 רעבמעטּפעס ןטס25 םעד ןוא (חסּפ גָאט רעט2) רָאי ןבלעז םעד ןופ לירּפַא ןט8 םעד
 ןופ טרובעגרעדיוו, :עמעט רעד ףיוא טרירעפער ןופלח לאומש ר"ד רעד טָאה ,(ירדנ-לכ רַאפ)
 : ."גנויצרעד רעשידִיי רעד ןופ םעלבָארּפ יד ןוא קלָאפ ןשידִיי

 רעשידַיי רעד ןופ גנויצרעד רעד תבוטל עיצַאגערגנָאק רעשידַיי רעד ןופ טייקיטעט יד
 רעביא אקִיי יד טיג 1929 רָאי ןיא ןוא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ רדסכ זיא עניטנעגרַא ןיא טנגוי
 דעו םעד טריזינַאגרָאער עטצעל יד ןוא טַארַאּפַא ןשירעיצרעד ןצנַאג ריא עיצוטיטסניא רעד
 סע ,םידומיל יד ןופ גנַאג ןטוג םעד ףיוא ּפָארט םעד ןגייל ןרָאטקעּפסניא ענייז .ישארה ךוניחה
 רעד וצ טלעטש'מ ,סרערעל יד רַאפ לַאירעטַאמ ןשיטקַאדיד טקורדי'מ ,ןלוש עיינ טנפעעג ןרעוו
 רַאפ ןסרוק-רינָאיצקעפרעּפ ןייא טנדרָא ןעמ ,רעכיב-טסקעט םידימלת יד ןופ עיציזָאּפסיד
 ְ סָאװ ץניוװָארּפ ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ ןלוש יד שימָאנָאקע ךיוא טציטש ןעמ ןוא סרערעל
 8 .ישארה ךוניחה דעו ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענעז

 5 ןופ ךיוא יו ןסרוק-הוצמ-תב ןוא "רב ךרוד עיצַאגערגנָאק עשידִיי יד טריפ ,םעד רעסיוא

: 
 | -קַאװרעד ןוא עכעלטנגוי רַאפ ןטַארעפער ,עטכישעג ןוא רוטַארעטיל עשיערבעה ,שִיערבעה

 = ןיא ,עכעלטנגוי עשידַיי רעטרעדנוה "המר, רעטנעצ ריא ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ סע ןוא ענעס

 .ןטרעוו עשילַארָאמ ערעזדנוא ןײרַא טכיוה יז עכלעוו

 -ערגנָאק רעשידִיי רעד ןופ טַאר-רעוויטקעריד רעד טסילשַאב 1943 רעבמעווָאנ שדוח ןיא

 .תודהיה ידומילל ןוכמ םעד ןדנירג וצ עיצַאג

 -קע ןופ ןרָאא עטשרע ענייז ייב ךיילג ןוא ,טַאט וצ רעבירַא ןעמ זיא סולשַאב םעד ןופ

 עיצַאגערגנָאק רעד ןופ קעװַא םינקסע יײר א טימ ןעמַאזוצ רעיַאמ לַאשרַאמ ײכַאר זיא 1963 רַאונַאי ןיא *

 .ילא תיב, ןעמַאנ ןרעטנוא עדניימעג ענעגייא ןַא ןפַאשעג ןוא
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 ,עיצַאזינַאגרָא ,טייקטסנרע ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז תודהיה ידומילל ןוכמ רעד טָאה ,ץנעטסיז

 סָאװ ןַאלּפ םעד ןפוא ןקידנעטשלופ ַא ףיוא קידנצעזכרוד ,ָאוװינ-םידומיל ןכיוה ןוא ןילּפיצסיד

 .סרעדנירג ענייז טעברַאעגסיוא ןבָאה סע

 יד ןוא 1945 יַאמ ןטס24 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ גנויײנַאב יד

 .רָאי ןבלעז ןופ ינוי ןטס25 םעד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה םידומילי

 םעד ןדנירג וצ סולשַאב רעד ןעמונעגנָא טרעװ סע תעב ,1944 רעבמעווָאנ שדוח ןיא

 -נַאןרעל םעד רַאפ םוירָאטקעריד ַא טמיטשַאב קיטייצכיילג טרעוו ,תודהיה ידומילל ןוכמ

 :ה"ה יד ןופ דנַאטשַאב ןיא טלַאטש

 -רַאזַאמ סקַאמ ,רעגניזעלש ָאמרעשזיג ר"ד :ןרַאטערקעס ;(ה"ע) ןורפא הידידי :טנעדיזערּפ

 ;טרַאגנייטש ָאירַאמ ר"ד ,ןַאמלערימ ןועמש ,ןיילק ָאטרעבלַא רעינישזניא :ןלַאקָאװ ;טענרַאב
 .יקסּפוגַאי ָאמיסקַאמ ןוא לייוו ָאמיסקַאמ

 ו : : : : יי : ו

 ן 5 .ןעמָאלּפיד יד ןעמוקַאב ןכָאנ ,סנירערעל רַאפ לוש-לַאמרָאנ ןוא תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ ןטנעװלַאסבַא

 בקעי 'ה רעניבַאר רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טלַאטשנַא-ןרעל םעד ןופ רָאטקעריד סלַא

 .קניפ

 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא טלַאטשנַא רעלענָאיצידַארט ַא זיא תודהיה ידומילל ןוכמ רעד

 "נוא ןופ סרעריפ עקיטסייג עקיטפנוקוצ ,שדוק-ילכ ,סרערעל עשידִיי ןדליבוצסיוא :ליצ םעד

 עקיטסייג ןוא עשיטע ערעזדנוא ,ןלַאעדיא ערעזדנוא טימ ןעגנורדעגכרוד ,טפַאשלעזעג רעזד

 ןכעלגעמרעד ,תוליהק ענעדיישרַאפ יד ןיא תוחילש רעקיטכיוו רעייז רַאפ ייז ןטיירגוצ ,ןטרעוז

 ּוװ ךעלדיימ רַאפ סרוק ןלעיצעּפס ַא ןריזינַאגרָא ןוא רַאנימעס ןשיניבַאר-ערּפ ַא ןפַאש סָאד

 רַאפ עיגילער ןוא עיצידַארט ,שיערבעה ןופ סעקרערעל סלַא ןרעװ טעדליבעגסיוא ןלָאז ייז

 .ןלוש ערעזדנוא

 ןענװַאד םידומיל יד רַאפ .טסיײג רעלענָאיצידַארט ַא טשרעה טלַאטשנַא-ןרעל םעד ןיא

 .םיבוט-םוי ןוא םיתבש יד ןיא ךיוא טעשעג עבלעז סָאד ןוא רוביצב םידימלת יד
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 -יירבעגסיוא זיא רע ןוא רָאי 6 ךָאנ סרוק-סגנוטיירגוצ ןייא טמענרַאפ םַארגָארּפ רעד

 ,1960 ןיא ןרָאװעג טרעמ

 -עדנע רעד ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא םַארגָארּפ -םידומיל ןופ גנורעטיירבסיוא רעד ץוח

 זיולב דימלת רעד ןעמוקַאב ,רָאי ןטצעל םעד ןקידנערַאפ םייב :(תורגבה תניחב) ןעמַאזקע-סרוק

 סלַא ןטעברַא וצ םיא טביולרעד סָאװ םָאלּפיד םעד ןעמוקַאב וצ ידכב רעבָא ,גנוקיטעטשַאב ַא

 טעברַא רעכעלטפירש ַא ןופ טײטשַאב סָאװ ןעמַאזקע ןטצעל םעד ןגײלַאב רע ףרַאד ,רערעל

 ,ןוכמ ןופ קעטָאילביב יד

 -נַא םעד ןיא טנרעלעג טָאה רע סָאװ ןדנַאטשנגעק עשיזַאב יד ןופ סעגַארפ עכעלדנימ ןוא

 .םיא ןיא טירטניײירַא ןייז טניז טלַאטש

 ךפוררַאפ שידָאירעּפ ןרעװ ,לוש ןוא םייה ןשיװצ טקַאטנָאק םעד ןקרַאטשרַאפ וצ ידכב

 -ייֵלפ ןוא גנוריפפיוא יד טימ ייז ןלייט ןרָאסעּפָארּפ יד עכלעוו ףיוא ,ןרעטלע ןופ ןעגנוציז

 ,רעדניק ערעייז ןופ טייקיס

 תודע טגָאז תודהיה ידומילל ןוכמ רעד טייטש סע רעכלעוו ףיוא הגרדמ רעכיוה רעד ןגעוו

 ךרָאװעג טריפעגכרוד טָאטשטּפױה ןיא ןענעז ,1959-19532 ןרָאי יד ןשיווצ :טקַאפ רעקיזָאד רעד
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 יד ףיוא .ןלושלטימ ןוא ןרַאנימעס ערעזדנוא ןופ סרעליש רַאפ ןסרוקנָאק עשירַארעטיל 5

 33 עכלעוו ןופ תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ סרעליש 51 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןסרוקנָאק עקיזָאד

 :ןרָאװעג טרימערּפ ןענעז

 ,3 -- זײרּפ-לומיטס ַא טימ ;5 -- ןט3 ןטימ ;9 -- ןט2 ןטימ ;16 -- זיײרּפ ןט1 ןטימ

 שיערבעה ףייא ןעוװעג (4) ריפ ןענעז ןסרוקנָאק עשירַארעטיל עטריפעגכרוד 15 יד ןופ

 תודהיה ידומילל ןוכמ ןיא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא שידַיי ףיוא 11 ערעדנַא יד ןוא

 ,(שיערבעה ףיוא טנרעלעג ןרעװ ןדנַאטשנגעק ערעדנַא עלַא) דנַאטשנגעק ַא זיולב שידִיי ןיא

 ןופ לייט ןסיורג ַא ןענּוװעג ןבָאה עכלעוו יד ןעוועג טוטיטסניא ָא-םעד ןופ םידימלת יד ןענעז
 .שידִיי ףיוא ןטעברַא עכעלטפירש רַאפ ןזײרּפ יד

 יד טנרעלעג טָאה ןעמ ןוא טַאנרעטניא ןַא טַאהעג ןרָאי עטשרע ענייז ןיא טָאה ןוכמ רעד

 ױזַא טָאה ןוכמ ןופ דימלת רעד .ןלושלטימ-סגנוריגער יד ןופ לקיצ ןשיזַאב ןופ ןדנַאטשנגעק

 ןיא םידומיל ענייז ןצעזרָאפ וצ טביולרעד םיא טָאה סָאװ רוטלוק ענײמעגלַא ןַא ןעמוקַאב םורַא

 רעטייו ןענעק ןלָאז ייז עידנעּפיטס עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאב סרעליש עקינייא .טעטיזרעווינוא

 .ןטייקירעוװש עשימָאנָאקע םוש ןָא ןענרעל

 ןוא עיגילער ןופ סנרערעל רַאפ לוש-לַאמרָאנ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1950 ראי ןיא

 לקיצ רעשיזַאב) ענימעגלַא רָאי 3 ןוא םידומיל עשידַיי רָאי 4 ןופ םַארגָארּפ ַא טימ שיערבעה

 ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא לוש ָא-רעד ןופ גנודנירג רעד טימ קיטייצכיילג .(ןלוש-לַאנָאיצַאנ ןופ

 .סנרעליש יד רַאפ טַאנרעטניא

 ענײמעגלַא יד טַאנרעטניא ןופ עדייבעג רעד ןיא טנרעלעג ןרעוװ ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא

 יד סנרעליש יד ןענרעל ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא .ןרָאסעּפָארּפ עטרימָאלּפיד ךרוד ,םידומיל

 ןדנַאטשנגעק עשידִַיי

 לוש-לַאמרָאנ יד ןוא (ךעלגניי רַאפ) תודהיה ידומילל ןוכמ רעד ןבָאה 1958 רָאי ןזיב

 -דיימ ןוא ךעלגנַיי ןענרעל רעטייוו ןוא רָאי םעד ןופ .רעדנוזַאב טרינָאיצקנופ (ךעלדיימ רַאפ)

 ,םַארגָארּפ -ןרעל ןטקינייארַאּפ ַא טימ ,ןעמַאזוצ ךעל

 ,"ןטסקעט ייז ןשיווצ ,ןרַאילּפמעזקע 1.500 טציזַאב תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ קעטָאילביב יד

 טוטיטסניא ןופ םידימלת יד רַאפ ןכַאשעג לעיצעפס זיא יז .רעכיב ענײמעגלַא ןוא -ןרעל

 ןטיבעג עלַא ףיוא קעטָאילביב יד ןרעכיײרַאב וצ ףיוא .רעכיב יד םייהַא סיוא טגרָאב ןעמ עכלעוו

 ןיא ןפַאשעגנייא יז ןרעװ ךיוא ,רעכיב עיינ טפיוקעגנייא רָאי סעדעי ןרעװ קיטסַיַאדוי ןופ

 רעייז ףיוא רעכיב-טסקעט) הלוגל תינרות הקלחמ רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד טימ ,לארשי

 ךשמב ייז טימ ךיז ןצונַאב עכלעוו טנעמעלע-רעליש םעד ןוא םוטרערעל ןרַאפ ןזײרּפ עקיליב

 .ןדָאירעּפ-ןרעל ענעדיישרַאפ יד

 טמַאטשעג םידימלת יד ןופ לייט עטסערג יד טָאה ,ןטלַאטשנַא-רערעל עדייב ןדנירג םייב

 ןיא .טנגעגמוא ןוא טָאטשטּפױה ןופ ןעוועג זיא קלח רעניילק ַא זיולב ןוא ץניוװָארּפ רעד ןופ

 2090 ַא זױלב ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ םידימלת יד ןופ 8050 ןעמַאטש טנעמָאמ ןקיטציא

 .ץניװָארּפ רעד ןופ טמוק

 ןיא ןוא םידימלת 19 ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה (1945) תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ רָאי ןט1 ןיא

 .תודימלת 21 -- (1958) לוש-לַאמרָאנ רעד

 -עגנייא ,רעטכעלשעג עדייב ןופ םידימלת 582 טלַאטשנַא-ךרעל רעד טלייצ גָאט וצ טנייה

 ,סענרוט 2 ןיא טלייט

 ןליָאמיק ַא ןבירשרַאפ ייז ןיא ךיז ןבָאה ןטלַאטשנַא-ןרעל עדייב ןופ גנודנירג רעד טייז

 .ךעלדיימ 424 ןוא ךעלגנַיי 419 :םידימלת 843 ןופ
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 ;ןטנעװלָאסבַא 200 טזָאלעגסױרַא ןטוטיטסניא עדייב ןבָאה 1960 רָאי ןזיב

 ךעלדיימ ךעלגניי רָאי

1950 12 = 

 סע 11 152

153 8 6 

16 7 154 

22 -- 155 

-- 14 196 

17 12 1957 

17 11 158 

7: 15 159 

 ןטנעװלָאסבַא 200 == 2 -+ 8 לכה-ךס

 לארשי ןיא סרוק-רינָאיצקעפרעּפ ַא רַאפ סעידנעּפיטס ןעמוקַאב ןבָאה ןטנעירוטיבַא 3

 . .(ךעלדיימ 8 ןוא ךעלגנַיי 15) "דלוג ברה; ןוכמ ןיא

 -כיוו ןעמענרַאפ ןוא טעברַא רעשירעיצרעד ייב קיטעט ןענעז ןטנעװלָאסבַא טייהרעמ יד

 ןיא ןרָאסעּפָארּפ ,ןלוש-גנַאפנָא ןופ ןרָאטקעריד סלַא ,עניטנעגרַא ןופ ןלוש ןיא סנטסָאּפ עקיט

 ןוכמ ןבלעז םעד ןיא ,לארשי תוברתל ןוכמ םעד ןיא ,ןלושלטימ ןוא ןרַאנימעס ענעדיישרַאפ יד

 יו רעדנעל רענַאקירעמַא-ןײטַאל ןיא ךיוא ןוא תירבעה השרדמ רעד ןיא ,תודהיה ידומילל

 .דנַא"א ,ַאמַאנַאּפ ,ַאקיר-ַאטסָאק ,ַאבוק ,עלישט ,ײװגַארַאּפ ,ייווגורוא

 ןוא ןרַאנימעס ןיא ןרָאסעּפָארּפ סלַא קיטעט טציא ןענעז סָאװ ןוכמ ןופ ןטנעװלָאסבַא עלַא

 -רינָאיצקעפרעּפ ןיא ,תירבעה השרדמ רעד ןיא םידומיל ערעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה ןלושלטימ

 .טעטיזרעווינוא רעמילשורי רעד ןיא ךיוא עקינייא ןוא לארשי ןופ ןסרוק

 עניטנעגרַא ןופ עיצַאגערגנָאק רעשידַיי רעד ןופ ןוא תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ גנוטייל יד

 -וצ ןייז ןלָאז ןטנעװלָאסבַא ענייז ידכב ,ןוכמ ןופ גנורעסעברַאפ רעקידרדסכ רעד רַאפ ןגרָאז

 ןלָאז ןטמַא ָא-יד ןופ ןוא טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ןטמַא עוויטקעריד ןעמענרַאפ וצ טיירגעג

 ןופ גנולקיװטנַא רעלערוטלוק ןוא רעקיטסייג רעד תבוטל טייקיטעט רעייז ןצעזרָאפ ןענעק ייז

 .םוטנדִיי רענַאקירעמַא-ןייטַאל

 ןטלַאטשנַא עדייב ןנעוו ןטַאד עקינייא

 :19950 רָאי םעד ןופ תודימלת לָאצ

 תודימלת 21 --- -- == יה ז- זה = 150

 / 50 = = = זי היד יז יה יח 11

 / 56 == היה יז יח דיח יח יח 12

 : 624 == יז זיז זיח יח יז יח 13

 / 82 -- == יא זיח יה יח = 154

 / 87 --- === == חיז יי= זח ז- 15

 , 90 -- == == יח == זה = 16

 תודימלת 449 -- -- -- לכהיךס
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 עיגילער ןופ םנרערעל רַאפ לושילַאמרָאנ רעד ןופ טנטנעװלָאטכבַא

 ןיא ןטעברַא סנטנעװלָאסבַא לָאצ רָאי

 א יי יי יי יי טָאטש 13 -- == == = == -- 2

 -- -- -- ץניװָארּפ 6 = יז זיח ייז יי- = 13

 -- -- -- לארשי ןייק 16 = היה זיז יח יח == 154

 -- סעיצוטיטסניא 'דָיַי 19 == יו יח יח == 155

 לכה-ךס 54 -- לכהיךס

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 שיערבעה ןוא

 1945 רָאי םענופ תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ םידימלת לָאצ

 םידימלת 19 -- -- -- חד זה חד י- 15

 , 30 == יה יה זה יח יח = 146

 א, 34 == == זיז ייד יח יז == 147

 א 49 === יז חיז זיז יז יז == 198

 א 64 = יה היד יז יז יח = 149

 א, 53 = זה יח זי יז חד ײ- 10

 2 62 == זיז יח יז זיח יד י- 11

 2 66 = וה ךיז יח חיח חיז זי יח 12

 א 60 == יה יז יח יח חח ח- 13

 א 66 = == יי יז זי יז חח ח= 14

 20 11 == זה יז זיז זה יח י- 15

 2 81 == == יח יה יח יח ז- 16

 םידימלת 655 -- -- -- לכה-ךס

 תודהיה ידומילל ןוכמ ןופ ןטנעװלָאפבַא

 ןטנעװלָאסבַא 12 -- -- -- == = 150

 5 11 -- == == זה == 152

 5 /// == יי- = יה = 13

14 = == == = == 7 : 

16 - == == == -- 14 5 

 ןטנעװלָאסבַא 52 -- לכה'ךס

 ןטנעװלָאסבא לָאצ טרָא-סטעברַא

 12 -- == יה יה יה י- יז = ץניװָארּפ

 6 == זי חיז ייז יז יח י- ןרָאסעּפָארּפ

 40 == י-ה ייז חיח חיה ייה ז- ןרָאטקעריד

 3 = יה יה יה יח יד = לארשי ןייק

 12 -- טָאטשטּפױה ןיא םידומיל רָאפ ןצעז

 20 = יה יח יח זיי היה דיה יח דנַאלסױא

 39 -- לכהיךס

 "װלָאסבַא לָאצ
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 עריירפיהשמ

 ףליה רעלַאיצַאט רַאפ סעיצוטיטסניא ערעודנוא

 .בושי רעטריזינַאגרָא רעד יװ טלַא ױזַא זיא עניטנעגרַא ןיא טייקיטעטליווו עשידַיי יד

 -ָאלפליה עקיבלעז יד טקינייארַאפ טָאה סע עכלעוו ןשטנעמ ןופ ליפעג-טעטירַאדילָאס ַא

 רעד :ץלַא ּוװ ,הביבס רעדמערפ רעד ןיא ,דנַאל םעיינ ןיא טייקרעכיזמוא עבלעז יד ,טייקיז

 -ביירט יד ןעוועג זיא -- טנַאקַאבמוא ןוא יינ ןעוועג ןענייז ךַארּפש יד ,ןטייהניֹווװעג יד ,םורַא

 סָאװ קרעװ ןלַאיצָאס םענופ גנולקיװטנַא ןוא יוב ,גנופַאש רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ טפַארק

 .בושי םענופ סעיצוטיטסניא עקיטעטליוװ יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש סע

 -ןַא עלַאיצָאס ערעזדנוא ןופ טייקיטעט יד טריזירעטקַארַאכ טָאה טייקיטעטליוװ יװ רעמ

 ןגָארט רעבירעד .ןרעדנַא םעד רענייא ןפלעה וצ ,ףליה רעקיטייזנגעק וצ גנוגיינ יד ןטלַאטש

 ןפלעה סָאװ ןטפַאשרעּפרעק עשיטסילַאוטומ ןופ רעטקַארַאכ םעד סעיצַאזינַאגרָא-ףליה ערעזדנוא

 ןלַאמרָאנ ןייז ןיא וצ טרעייטש רעמענ-ףליה רעבלעז רעד ּווװ רעבָא ,הרצ-תע ןַא ןיא דיחי םעד

 רע טמוקַאב ןפוא ַאזַא ףיוא .ףליה ַאזַא ןופ טייקכעלגעמ יד טפַאש ןוא ןעלטימ יד וצ דנַאטשוצ

 רָאנ ןעמוק ןעק סע ןעמעװ שטנעמ רעזָאלפליה רעקיטפרעדַאבטיונ ַא יו ,הבדנ ַא יו טשינ יז

 ,דילגטימ רעטקיטכערַאב ַא יו טרעיינ ,ליפעג-תונמחר ןופ טריטקיד טרעוו סע סָאװ סָאד

 -נגלָאפ ךרוד טריפעג גָאט וצ טנייה טרעוװו עניטנעגרַא ןיא ףליה עלַאיצָאס עשידִיי יד

 תסנכה ,םילוח רוקיב ,םידלי תיבו םינקז בשומ ,"הרזע, לָאטיּפש רעשידַיי :סעיצוטיטסניא עקיד

 ןעמענ ןובשה םעד ןופ .םייה-רעדניק ןוא תומותי-תיב ,זָאלוקרעבוט ןגעק עגיל עשידִיי ,םיחרוא

 -עג טרעוו סע רעכלעוו ןגעוו ,הליהק רעד ייב ףליה רעלַאיצָאס ןופ גנולײטּפָא יד סױרַא רימ

 -לעז יד ןיא טעמכ ,הפוקת רעקיבלעז רעד ןיא עלַא ייז ןענייז ןענַאטשטנַא .רעדנוזַאב טדער

 טעדנירגעג זיא רעכלעוו ,"םילוח רוקיב, ןרַאפ םַאנסיוא ןַא ןכַאמ ןלָאז רימ ביוא .ןרָאי עקיב

 .טרעדנוהרָאי ןקידרעִירפ ןופ ףוס םייב ךָאנ ןרָאװע

 םעד ןריט ענייז לָאמ ןטשרע םוצ טנפערעד טָאה "הרזע, רעד ייב לָאטיּפש רעשידִיי רעד

 -ַאב םעד ,1916 רעבָאטקָא ןט9 םעד ןרָאװעג טגיילעג זיא ןייטשטנורג רעד ,1921 יַאמ ןטס5

 ,ןרָאװעג טיובעגפיוא םורַא ןרָאי ןיא זיא לָאטיּפש רעד ןכלעוו ףיוא ןדָאב םעד ןפיוק ןגעוו סולש

 שדוח ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיֹא סָאװ גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ ַא ףיוא ןעמונעגנָא ןעמ טָאה

 ,1910 ןופ ילוי

 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןרָאװעג טנפערעד זיא לָאטיּפש-"הרזע, רעד רעדייא רָאי ףניפ

 םיחרוא תסנכה רעד .1919 ןיא ,םורַא רָאי יירד ןיא תומותי תיב רעד .םימותי תיבו םינקז בשומ

 -לייוו ערעזדנוא ןופ עטסגנַיי יד .1916 ןיא -- זָאלוקרעבוט ןגעק עגיל עשידִיי יד ,1922 ןיא --

 -פיוא ןריט עריא טנפעעג טָאה םייה-רעדניק רעניטנעגרַא-שידִיי יד :סעיצוטיטסניא עקיטעט

 ,1928 ןיא טסייה סָאד ,םורַא רָאי 12 ןיא ,רעדניק עמערָא ןעמענוצ

 לָאטיּפש רעשידִיי רעד

 -רַא ןשידִיי ןופ עיצוטיטסניא עלַאיצָאס עטסערג יד ,קפס ןָא ,זיא לָאטיּפש רעשידַיי רעד
 וצ גונעג זיא ,עיצוטיטסניא רעד ןופ סקּוװ םעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןפַאש וצ ךיז ידכב .עניטנעג
  -ניא ןענייז ,1921 ןופ םישדח ןביז יד ךשמב טסייה סָאד ,גנודנירג ריא ןופ רָאי םעניא זַא ,ןסיוז
 סעירָאטלוסנָאק עכעלרעסיוא יד ןיא ןוא עקנַארק 589 לָאטיּפש ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טרינרעט
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 ןיוש ןענייז ,םורַא רָאי 18 ןיא טסייה סָאד ,1929 ןיא .םיאלוח .10.973 ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז

 -ָאטלוסנָאק עכעלרעסיוא יד ןיא עטלדנַאהַאב 86.267 ןוא םיאלוח עטרינרעטניא 2.898 ןעוועג

 .תואופר 108.060 ןבעגעגסױרַא טָאה קייטּפַא-לָאטיּפש יד סָאװ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא סעיר

 ?גָאט וצ טנייה עגַאל יד סיוא טעז יו

 -ײטּפָא 28 ןיא טריפעג טרעוװ עיצוטיטסניא רעד ןופ טייקיטעט עשיניצידעמ-לַאיצָאס יד

 ַא טימ ייז ןופ לייט ַא ,םיריױטקָאד טרעדנוה רעכעה טקיטפעשַאב ןרעװ סע עכלעוו ןיא ןעגנול

 .טלעו רעכעלטפַאשנסיװ רעניטנעגרַא רעד ןיא שזיטסערּפ ןטנידרַאפ טוג

 .לָאטיּפש ןשידִיי ןופ ןָאיליװַאּפ רעטשרע רעד

 רעד ןופ ןוא טָאטש רעד ןופ עקנַארק ףיוא טמענ רעכלעוו ,"הרזע, לָאטיּפש רעשידִיי רעד

 לָאטיּפש רעד .ןטלַאטשנַא עקיטעטליוװ ערעזדנוא ןופ רעטסערג רעד זיא ,ץניװָארּפ רעצנַאג

 סָאװ ןה ,עשהכולמ ּוליפַא ,סעיצוטיטסניא עכעלנע ערעדנַא יבגל ןעמעשרַאפ טשינ ךיז ןעק

 ןעמענ סָאװ סעירָאטלוסנָאק ןוא סעלַאס-ןקנַארק לָאצ רעד עגונ סָאװ ןה ,גנונידַאב רעד עגונ

 -עמ ןייז ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,טּפַאשנסיו רעשיניצידעמ רעד ןופ ןטעטילַאיצעּפס עלַא םורַא

 -רעסיוא טימ ,ןרָאסעּפָארּפ-טעטיזרעווינוא לָאצ ַא ןַארַאפ ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,סוּפרָאק-רעקיד

 .ןעגנוטסייל עכעלטפַאשנסיװ עכעלנייוועג

 -כרוד ידכ .לָאטיּפש ןשידִיי ןופ סקּוװרעדנַאנַאפ ןקיטנייה םוצ זיב ןרָאי ןעמונעג טָאה'ס

 ןָאיליװַאּפ ןקיצנייא םעד טימ ,בייהנָא םענעדיײשַאב ןייז טניז געוו ףױרַא-גרַאב םעד ןכַאמוצ

 -ןקנַארק רעקילדנעצ טימ ,םענרַאפ-ןזיר ןקיטציא םעד וצ זיב ,סעלַאס ייווצ זיולּב טימ ןוא

 ,עיגרענע ללש ַא קיטיינ ןעוועג זיא ,ןעגנוגנידַאב-ןיצידעמ יילרעלכ ןוא סעירָאטלוסנָאק ,סעלַאס

 .ןעגנוגנערטשנָא ןוא טעברַא

 טי לאז
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 .בושי םענופ סקּוװ ןטימ טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג זיא "הרזע; לָאטיּפש םענופ סקּוװ רעד

 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג רעטעּפש ןרָאי טימ זיא סע רעכלעוו ייב "הרזע, טפַאשלעזעג יד

 יד ןייז וצ קיפליהייב לעירעטַאמ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז הליחתכל טָאה ,לָאטיּפש

 ןרָאי יד ןיא ,1900 רעבמעצעד ןטס25 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז .ןשטנעמ עטלטימַאבמוא

 יקסניטָאבַאשז בקעי ןעוװעג זיא רעציזרָאפ רעטשרע ריא .םָארטש-עיצַארגימיא ןסיורג ןופ

 -שרע רעד .לָאטיּפש ןשידַיי ןופ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא רעבָאטקָא ןטס29 םעד

 עקַאט ,טרעדנוהרָאי טסייה סָאד ,יָאירַאנעטנעס, ןעמָאנ םעד טגָארט רענייז ןָאיליװַאּפ רעט

 רעניטנעגרַא רעד ןופ רָאי ןטסטרעדנוה םוצ ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא זיא יוב ןייז סָאװ רַאפרעד

 ךעלטניײרפטסַאג ױזַא טָאה סָאװ דנַאל ןרַאפ גנורעַאב ַא יוװ ןוא ,עיצַארַאלקעד-טײקיגנעהּפָאמוא

 טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג ייז רַאפ טָאה ןוא ןטנַארגימיא עשידִיי ןסַאמ עסיורג ןעמונעגפיוא

 .ןעמייה עיינ ןעיובוצפיוא

 לָאמ ןטשרע םוצ טנפעעג לָאטיּפש-"הרזע, רעד טָאה 1921 יַאמ ןטס25 םעד טשרע רעבָא

 -לייה עכעלטסירק וצ ןעמוקנָא טזומעג טלָאמעד זיב טָאה רעכלעוו הלוח ןשידִיי ןרַאפ ןריט ענייז

 םענופ גנונעפערעד רעד ךָאנ רָאי םוצ .דמערפ טליפעג ךיז טָאה רע ּוװ הביבס ַא ןיא ןטלַאטשנַא

 סע ןבָאה ױזַא לייוו ,ןָאיליװַאּפ םעיינ ַא ןעיובוצ ןגעוו טכַארטעג ןיוש םינקסע ענייז ןבָאה לָאטיּפש

 ןוא ,םורַא רָאי ןביז ןיא טייקכעלקריוו ַא טרעוו סָאד .בושי םענופ ןטיונ יד טריטקיד טלָאמעד

 רעט4 ןוא רעט3 רעד .ןָאיליװַאּפ רעטייוצ רעד טנפערעד טרעוװו 1928 רעבמעווָאנ ןט4 םעד

 ,1948 רעבָאטקָא ןטס31 םעד טנפערעד ןרעװ ןָאיליויַאּפ

 עטגייווצרַאפ יד ,טלַאטשנַא-ליײה רעסיורג רעד "הרזע; לָאטיּפש רעד זיא גָאט וצ טנייה

 .בושי ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיניצידעמ

 ןופ סעלַאס ייווצ ;סעלַאס-ןקנַארק 13 ןוא ןטעב טרעדנוה ריפ טגָאמרַאפ לָאטיּפש רעד

 רענײמעגלַא ןופ רענייא ,ןעיורפ רַאפ קינילק-ןיצידעמ ןופ --- ייווצ ,רענעמ רַאפ קינילק-ןיצידעמ

 -עניג רַאפ עלַאס ןייא ,ןעיורפ רַאפ עיגרוריכ רענײמעגלַא ןופ --- ייווצ ,רענעמ רַאפ עיגרוריכ

 רַאפ עיגָאלָאטַאמוַארט ןוא עידעּפָאטרָא ןופ -- ענייא ,טפַאשרעטומ רַאפ -- ענייא ,עיגָאלַאק

 רַאפ ענייא ,רעטכעלשעג עדייב רַאפ ךיוא ןטײקנַארק-ןגיוא ןופ -- ענייא ,רעטכעלשעג עדייב

 -ועּפ ַא ןַארַאפ זיא הזל ץוח .רעטכעלשעג עדייב ןופ רעדניק רַאפ -- ענייא ,עקידנדייל-ץרַאה

 .סעירָאגעטַאק יירד ןיא טלייטעגנייא זיא רעכלעוו טַאנָאיכ

 ןענייז עיצַארוק ףיוא ןיהַא ןעמוק סָאװ םיאלוח רַאפ סעירָאטלוסנָאק עכעלרעסיוא יד

 -ילק-ןיצידעמ ןופ עירָאטלוסנָאק ;רענעמ רַאפ קינילק-ןיצידעמ ןופ עירָאטלוסנָאק :עקידנגלָאפ

 -ןַארט ןוא עידעּפָאטרָא ,עיגָאלָאקעניג ,עיגרוריכ-קינילק רעשיניצידעמ רַאפ ;ןעיורפ רַאּפ קינ

 -שזַאסַאמ ,עיּפַארעטָאיזיפ ,עירָאטלוסנָאק-ןייצ ,ןטײקנַארק-ןגיוא ,טפַאשרעטומ ,עיגָאלַאטַאמ
 .גנולייה

 -יּפש םענופ גנולײטּפָא רעשיגרוריכ רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז עכלעוו סעירָאטלוסנָאק יד

 רַאפ ,עיגרוריכ רעשיטסַאלּפ רַאפ ,עיגרוריכ-ןוורענ רַאפ עירָאטלוסנָאק :עקידנגלָאפ ןענייז ,לָאט

 .ןטײקנַארק-ןרינ רַאפ ןוא עיגרוריכ-ןטסַאקטסורב

 -זָאנ רַאפ ,ןטײקנַארק-טיוה רַאפ :ןעגנוגנידַאב-ןיצידעמ עקידנגלָאפ ןַארַאפ ןענייז הזל ץוח

 -גנוגעלפ רַאפ ,עיגָאלָאנירקָאדנע רַאפ ,ןטײקנַארק-ןוורענ רַאפ ,ןטײקנַארק-ןרעיוא ןוא זדלַאה

 גנוליײטּפָא יד ןוא עיּפַארעטָאידַאר ,עיגָאלָאידַאר רַאפ גנונידַאב ,םזיטַאמווער רַאפ ,ןטײקנַארק

 .עיּפַארעטָאמסַאלּפ ןוא עיזופסנַארט-טולב רַאפ

 טייקיטעט רעשיניצידעמ רעד רַאפ גנוטיידַאב סיורג ןופ ןעגנולײטּפָא עקיטכיוו ערעדנַא

 רַאפ עירָאטַארָאבַאל יד ,עירָאטַארָאבַאל עלַארטנעצ עשימעכָאיב יד :ןענייז טלַאטשנַא םענופ

 ןוא -ץרַאה רַאפ גנולײטּפָא יד ןוא קיײטּפַא יד ,גנול ןוא ץרַאה רעכעלטסניק רעד ,עיגָאלָאטַאּפ

 ןעז וצ זיא סע יװ ,לָאטיּפש רעשידִיי רעד טײטשַאב לכה-ךסב .ןעגנושרָאפ-עיצַאלוקריצ-טולב

 .ןעגנוגנידַאב-ןיצידעמ 29 ןופ

 םענופ העש 24 יד ךשמב .,ךַאװ-ןיצידעמ עטנענַאמרעּפ יד ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד םעד רעסיוא

 וי ר
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 רַאפ גנולײטּפָא ענעפַאשעג טשרעקָא יד ןוא ,ףליה רעשיניצידעמ רעקידנעגנירד רַאפ תעל-תעמ
 יד רעכלעוו טימ ,עירָאטַארָאבַאל-ןָאּפָאטָאזיא יד סרעדנוזַאב ןוא ,םיאלוה-עיגָאלָאנירקַאדנע

 ןציירד יד וצ ייז וצ טנכער ןעמ ןעוו .32 וצ ןכיירג לָאטיּפש ןשידַיי ןופ ןעגנונידַאב-ןיצידעמ

 יּפֶא 48 ןופ לכה-ךס ַא רימ ןבָאה ,טַאנָאיסנעּפ םענופ סעירָאגעטַאק יירד יד ןוא סעלַאס ןקנַארק

 ןרַאפ טלַאטשנַא ןסיורג םענופ טַארַאּפַא ןטריצילּפמָאק םעד ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ןעגנולייט

 -מערָא עריא רַאפ סרעדנוזַאב ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ ץוש-טנוזעג

 ,ןטכיש עטס

 142 ןעייטש ןעגנולײטּפָא-לָאטיּפש ענעדיישרַאפ יד ןיא עקנַארק רעטנזיוט יד טסניד וצ

 -ַארטסינימדַא יד .לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס ןוא ןשינכעט םענופ עטלעטשעגנָא 321 ןוא םיריוטקָאד

 ,23 -- טפַאשרעניד יד ןוא 12 ןופ לַאנָאסרעּפ ןטנעסַאקניא רעד ,עטמַאַאב 48 ןופ טײטשַאב עיצ

 .ןשטנעמ 546 טקיטפעשַאב ןענייז ןעמונעגנעמַאזוצ

 .לָאטיּפש ןשידִיִי ןופ ןָאיליװַאּפ רעטסעיינ רעד

 רעייז תמחמ .ןענעק עכלעוו עקיזָאד יד ןלייה וצ זיא לָאטיּפש ןשידִיי ןופ עבַאגפיוא יד

 ןייז טגיל םעד ןיא .ןפוא ןטַאוװירּפ ַא ףיוא ןלייה וצ ןביולרעד טשינ ךיז ,עגַאל רעלעירעטַאמ

 -קָאד עשידַיי ןופ לָאטיּפש רעד -- לָאטיּפש רעשידִיי רעד רעבָא .תוחילש עלַאיצָאס עסיורג

 ןפמעק :עבַאגפיוא ערעסערג ַא ךָאנ טַאהעג ןָא בײהנָא ןופ טָאה --- םיאלוה עשידַיי רַאפ םיריוט

 ןוא תואופר יד טימ ןטנעיצַאּפ יד ןלייה רָאנ טשינ .עקנַארק יד ןופ טנלע ןשיגַארט םעד ןגעק

 הביבס עשימייה ַא םיא רַאפ ןפַאש וצ טרעיינ ,טכַארבעגסױרַא טָאה טפַאשנסיוװ יד סָאװ ןעלטימ

 -פערק ןוא ןלייה וצ גנידַאב ַא יוװ ,טסייג סהלוח םעד ןקרַאטש וצ ,גנוַיצַאב עכעלשטנעמ ַא ןוא

 .ףוג ןייז ןקיט

 ןסַאמ .םיריוטקָאד עיינ טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב עיצוטיטסניא יד זיא טייצ רעד ךרוד

 רעד ןוא גנולושסיוא עשיטקַארּפ ערעייז טכַאמעגכרוד לָאטיּפש ןיא ןבָאה םיריוטקָאד עגנוי

 .טלַאטשנַא-ךרעל ןוא שרָאפ רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא אפוג לָאטיּפש

 48 נב
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 -ָאס רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלב קיטכיוו ַא זיא לָאטיּפש רעשידִיי רעד

 ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעמענ יד ןענייש טַאלב ןקיזָאד ןיא .עניטנעגרַא ןיא טעברַא רעלַאיצ

 יד ךיוא ןענייש סע ןוא ,עיצוטיטסניא רעד רַאפ טעברַא ןרָאי עגנַאל ןבעגעגקעוװַא ןבָאה סָאװ

 טשינ לָאמנייק ייז ןיא טעו ןוא טשינ ייז ןיא טסעגרַאפ בושי רעד סָאװ רעניצידעמ ןופ ןעמענ

 .ןסעגרַאפ

 ןעמ .טלַאטשנַא-לייה ןקיזיר םעניא ךעלגעט-גָאט טמוק סָאװ עסַאמ-םיאלוח יד זיא סיודג

 ןוא קידנעמוקנײרַא ,טימעג םעניא ארומ טימ ,ףוג ןיא קיטייו טימ ,גרָאז רעייז טימ ןעז ייז ןעק

 .סעירָאטלוסנָאק עטעטַאטשעגסױא-ןרעדָאמ יד ןופ ,סעלַאס עמיורעג יד ןופ קידנעמוקסױורַא

 רעקירָאי-גנַאל ןייז ךשמב טעװעטַארעג לָאטיּפש רעשידִיי רעד טָאה סנבעל רעטנזיוט לפיוו

 -קירוצ ןופ קילג סָאד ןגָארטעגנײרַא לָאטיּפש רעשידִיי רעד טָאה ןעמייה לפיוו ןיא ?ץנעטסיזקע

 ןצַאשּפָא טשינ סע ןענעק רעטרעוװ ןייק ןוא ןרעפיצ ןייק ?טנוזעג םענענּוװעג

 -מעצעד ןטס21 ןזיב 1921 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא לָאטיּפש רעשידִיי רעד טניז

 עכעלרעסיוא יד ןוא ןטנעיצַאּפ 140.156 ןעמונעגניירַא ןלַאז-"קנַארק ענייז ןבָאה 1961 רעב

 .ןלַאפ 1.414.145 טלדנַאהַאב ןבָאה סעירָאטלוסנָאק

 -ןשטנעמ עסיורג ַאזַא טנוזעג סָאד ןבעגוצקירוצ ידכ ןעוועג קיטיינ זיא ימ עלַאסָאלָאק ַא

 גנויצַאב ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ בושי םענופ שינעדנעטשרַאפ יד ןוא טייקיצרַאהטיירב יד .עסַאמ

 .טכעלגעמרעד ץלַא סָאד ןבָאה ,עיצוטיטסניא עלַאיצָאס עטסערג ןייז עביל טימ טלגנירעגמורַא ןוא

 יד ןופ ךַארּפש רעד ןיא עיצוטיטסניא רעד ןופ בצמ רעשימָאנָאקע רעד סיוא טעז יװ

 ?ןרעפיצ

 טינשּפָא-טייצ ןכעלרָאי םעד םורַא טמענ סָאװ דָאירעּפ-ץנַאניפ ןטצעל ןרַאפ סנַאלַאב רעד

 לָאטיּפש םענופ תואצוה יד זַא טנַאקַאב טכַאמ ,1961 רעבמעצעד ןטס21 ןוא רַאונַאי ןט1 ןשיווצ

 וצ ןעגנַאגרעד ןבַאגסיוא יד ןענייז 1954 רָאי ןיא ןעװ ןַאד ,55.142.055 וצ טכיירגעג ןבָאה

 ןיא ןסקַאװעג זיא טעשזדויב רעד זַא סע טסייה רעטרעװ ערעדנַא ןיא .סעזעּפ 4

 ,ליפ ױזַא לָאמ ןביז ,רָאי ןביז םיוק

 !תוסנכה יד סיוא ןעעז יװ ,טציא

 וצ טכירגרעד ןקירבור ענעדיישרַאפ יד ןיא ןטפנוקנייא עלַא ןבָאה 1961 רָאי ןיא

 ,1954 ןיא 9,821,775 טימ ךיילגרַאפ ןיא סעזעפ 3

 -עד םענופ גנוגייטש עקיטייצכיילג יד ןקרעמ וצ זיא תואצוה יד ןופ סקּוװ ןטימ ןעמַאזוצ

 ןיא סעזעּפ 994.619,78 וצ ןעגנַאגרעד 1954 ןיא סעזעּפ 396.167,50 ןופ זיא רעכלעוו טיציפ

 טכיירג לָאטיּפש ןשידִיי םענופ טיציפעד רעד סָאװ ןרעדנּוװ וצ טשינ ךיז רעבירעד זיא ,1

 ןביז רעכעה וצ ,ןרָאיא עטצעל יד ןופ ןטיציפעד יד ןופ גנולמַאזנָא רעד ךָאנ ,גָאט וצ טנייה

 יז טלעטש ןוא עיצוטיטסניא רעד ףיוא טסַאל ערעװש ַא יו ךיז טגייל סָאװ ,סעזעּפ ןָאילימ

 טפור סָאד .טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעװַא טשינ זיא סָאװ בצמ ןלעיצנַאניפ ןרעווש ַאזַא רַאפ קעויַא

 ליוו ןעמ ביוא ןטכַארטַאב וצ ךיז םעד ןגעוו טרעדָאפ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד ייב גרָאז סױרַא

 ,הנכס עתמא ןַא ןדיימסיוא

 עיינ עקידנגלָאפ ןרָאװעג ןפַאשעג לָאטיּפש ןשידִיי םייב ןענייז רָאי ףניפ עטצעל יד ךשמב

 -ץרַאה רַאפ עלַאס ,עירָאטַארָאבַאל-עימַאניָאמעה ,עיגָאלָאנירקָאדנע רַאפ עלַאס :ןעגנולײטּפָא

 -טולב רעד ןופ עירָאטַארָאבַאל-ריטנעמערעּפסקע יד ןוא ןטײקנַארק-ןגיוא רַאפ עלַאס ,ןטייקנַארק

 ןרָאװעג ןפַאשעגנייא טלַאטשנַא ןרַאפ זיא סע זַא ןקרעמוצנָא יאדכ זיא הזל ץוח .עיצַאלוקריצ

 ,גנול ןוא ץרַאה רעכעלטסניק רעד

 -רענָא רע זיא רָאי ןטצעל ןיא זַא ןרעוו טנָאטַאב ףרַאד לָאטיּפש ןשידִיי ןופ שזיטסערּפ םוצ

 -סָאנעוב ןופ טעטיזרעווינוא ןלַאנָאיצַאנ םייב טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד דצמ ןרָאװעג טנעק

 -ָארּפ עשידִיי ּוװ ןיצידעמ רַאפ עלוש-ךיוה ַא יו טסייה סָאד ,טײהנײא-לָאטיּפש ַא יװ ,סערייא

 -ידִיי-טשינ ןוא עשידִיי טפַאשנסיװ-ןיצידעמ רעד ןופ ןגייווצ ענעדיישרַאפ יד ןענרעל ןרָאסעפ

 ,ןטנעדוטס-טעטיזרעווינוא עש
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 םידלי תיכבו םינקז בשומ

 תיבו םינקז בשומ רעד זיא ,עניטנעגרַא ןיא םש ַא טימ ,עיצוטיטסניא עקיטרַאנגײא ןַא

 יז טניז ףוצרּפ ןלַאיצָאס ריא טרעדנעעג קרַאטש טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא-ספליה יד ,םידלי-

 ןיא טיובעגפיוא טָאה טייקיצרַאהטיײרב עשידִיי יד סָאװ ןעמייה יד ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז טָאה

 .ָאקַאסרוב

 ןטסערג םעד טגירק סָאװ ,עיצוטיטסניא עלַאיצָאס יד רשפא זיא םידלי תיבו םינקז בשומ

 ןפור ןוא ןקעוו ייז לָאז ןעמ טשינ ןטרַאװ םידיחי ךס ַא רעייז .ןעגנורעײטשַאב ענַאטנָאּפס םוכס

 .םיצפח ןוא ןמוזמ ןיא -- ,תובדנ ערעייז ֹוצ ןײלַא ןקיש ייז רָאנ

 .ָאקַאסרֹוב ןיא רעדניק רַאפ ןָאיליװַאּפ

 ,בושי ןרַאפ ןטנעמָאמ עקידנריר טימ ןדנוברַאפ זיא עיצוטיטסניא רעד ןוכ עטכישעג יד

 ןופ םימותי-המחלימ טרעדנוה יד ןעמוקעג ןענייז סע ןעוו 6 = רעד טימ ,לשמל וו

 טָאה עיצוטיטסניא יד ּוװ ,2642 ָאדליבַאק ףיוא םייה עמערַאװ ַא ןענופעג ןבָאה ןוא ,ענַיַארקוא

 -מורַא ,1921 רָאי ןטייו םעניא ,טלָאמעד ייז טָאה בושי רעד .םימותי-תיב ןטשרע ריא טַאהעג

 .רעדניק ענעגייא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יװ עביל ַאזַא טימ טלגנירעג

 אזַא טלַאטשנַא םענופ עטכישעג יד זיא רוציקב

 -ַאב זיא סע רעכלעװ ףיוא גנוציז עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1915 רעבמעטּפעס ןט7

 .םינקז עשידַיי ץזָאלמיײה רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןפַאש וצ טייקיטיינ יד ןרָאװעג טכַארט

 -ַארוכ סַאג רעד ףיוא םינקז בשומ םענופ גנונעפערעד עלעיציפָא --- .1916 רַאונַאי ןטפ

 .1719 ָאטנעמ
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 ,3652 ָאדליבַאק סַאג רעד ףיוא םימותי-תיב םענופ גנונעפערעד -- .1918 טסוגיױא

 !םייב רעטסעקרָא-רעדניק םעד ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טרעוו סע -- .1918 רעבמעצעד ןטס5
 רעד רַאפ יירעקורד ַא ןפַאש וצ טײקרַאבניױל יד ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סע ןוא םימותי-תיב
 -ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ רעטעּפש זיא וויטַאיציניא עקיזָאד יד .רעדניק יד ןופ גנויצרעד-ךַאפ

 .סערייא סָאנעוב ןייק ענַיַארקוא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז סע -- .1921 רעבמעווָאנ ןטס2

 ןענייז ךעלגניי יד .ךעלדיימ 30 ןוא ךעלגנַיי 70 :המחלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ םימותי 0

 םייב תומותי-תיב ןיא -- ךעלדיימ יד .םימותי-תיב ןוא םינקז-בשומ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 .ןייארַאפ-ןעיורפ ןקיטעטליוװ ןשידִיי

 םינקז בשומ ןרַאפ עדייבעג עיינ יד טנפערעד טרעוװ לעיציפָא --- .1926 רַאורבעפ ןטס8

 ,2049 עטנָאמ סַאג רעד ףיוא

 .ָאקַאסרוב ןופ בוט-םוי רעכעלרעי רעד

 ָאירָאגערג סַאג רעד ףיוא זיוה סָאד ןעגנודעג טרעװ סע -- .1920 רעבמעווָאנ רעטס5

 .זיוה-ןדילַאװניא ןַא רַאפ 1824 רערעפַאל עד

 ֹזַא שינעטנעק וצ טמענ טלַאטשנַא םענופ גנוטלַאװרַאפ יד -- .1942 רעבמעצעד רעטס9

 ןיא ,דנַאל רעטעמ-טַארדַאװק 18.600 ןעקנעש וצ ןסָאלשַאב טָאה ,טסירק ַא ,טַארוטיא עסָאכ 'ה

 םָאװ ןעגנוטכירנייא ןוא רעזייה יד טימ ןעמַאזוצ ,ָאקַאסרוב טָאטשיײב רעסערייא-סָאנעוב רעד

 -ניק ןוא םינקז עשידִיי רַאפ ןעמייה יד טרָאד ןעיובוצפיוא קעווצ ןטימ ,ןַארַאפ טרָאד ןענייז

 18 ךָאנ ןופ ףיוקנייא ןטימ ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ןדָאב רענעקנָאשעג רעד זיא רעטעּפש .רעד

 .דנַאל רעטעמ טַארדַאװק טנזיוט 18 ךָאנ טסייה סָאד ,רַאטקעה טַארדַאװק עקידתונכש

 ךיא ןעמייה יד רַאפ ןייטשטנורג רעד טגיילעג טרעוװו סע -- .1943 רעבמעווָאנ רעטס8

 ,ָאקַאסרוב

 .ָאקַאסרוב ןופ ןעמייה יד טנפערעד ןרעוו לעיציפָא --- .1947 לירּפַא ןט3
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 -נעגרַא-שידִיי; ףיוא ןעמָאנ ןקידרעירפ ריא טייב עיצוטיטסניא יד -- .1952 ינוי רעט1

 ."רעדניק ןוא םינקז רַאפ ןעמייה רעניט

 רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןעמיײה-ָאקַאסרוב יד סָאװ םעד ןופ ףירגַאב ַא ןפַאש וצ ךיז ידכב

 ;ןופ טלעטשעגנעמַאזצ טרעװ ,טָאטש-רעדניק ןוא -םינקז עקיזָאד יד זַא ןזייווּוצנָא יאדכ זיא

 ,םינקז רַאפ ןָאיליװַאּפ רעסיורג ַא -- .1

 .תונקז רַאפ ןָאיליװַאּפ רעסיורג ַא -- 2

 ,רעדניק רַאפ סעדייבעג-ןעמייה סקעז -- 3

 -ןָאצ ַא ,עירָאטלוסנָאק-ןיצידעמ ַא קיטעט ןענייז סע ןכלעוו ןיא ןינב-לָאטיּפש ַא -- 4

 .קייטּפַא ןַא ןוא עלַאס-ןקנַארק ַא ,עירָאטלוסנָאק

 ,לַאז-רעטַאעט ןוא -ןצנערעפנָאק ַא רַאפ ךיוא טניד סָאװ לוש ַא - 5

 .עלוש רעשידִיי רעד רַאפ ןוא עלוש-גנַאפנָא רענײמעגלַא רעד רַאפ ןינב -- 6

 .עלוש'יךַאפ רעשינכעט רעד רַאפ ןינב -- .?

 ,לַאז-קיזומ ןוא ןעייל ,קעטָאילביב -- .8

 .בולק-רעדניק -- 9

 .ןײסַאב-םיווש ןוא ץַאלּפ-טרָאּפס רעטיירב -- .0

 ,ןיזַאגַאמ רעלַארטנעצ ןוא עיצַארטסינימדַא רעד רַאפ ןינב -- 1

 ,ןיזַאגַאמ-שעװ ןוא -זייּפש --- .2

 .יירעשעוו ןוא ןרעמַאק-רירפ ,יירעקעב ,ךיק יד ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא ןינב -- .3

 .טכוצ-תופוע רַאפ גנוליײטּפָא -- 4

 .ןוויטלוק-טכורפ ןוא -סנירג רַאפ דלעפ --- .5

 .עלַארטנעצ רעשירטקעלע רעד רַאפ ןוא רעטכעוו-זיוה ןרַאפ עדייבעג -- 6

 -עט רעטרעטיירבעגסיוא רעמ ךָאנ ַא ןופ געוו ןפיוא גָאט וצ טנייה טייג עיצוטיטסניא יד

 -ַאטשעגּפָא-לַאטנעמ ןעיצרעד רַאפ גנולײטּפָא עטנפעעג ןרָאיַארַאפ יד טזייווַאב סָאד יוװ טייקיט

 ,.רעדניק עוויטקעפעד-שיכיסּפ ןוא ענענ

 -- ןדילַאװניא עשידַיי ןטלַאהפיוא סָאד עיצוטיטסניא רעד רַאפ זיא םעלבָארּפ רעווש ַא

 סָאד לייו -- רעטלע רעד ןופ גנַאג ןטימ ןדילַאװניא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיוא ןרעוװ םינקז לייט

 סעוויטַאיציניא ךס ַא .גנוסַאּפפיױא עלעיצעּפס ַא טּפיוהרעביא ןוא ןלַאז ערעדנוזַאב טרעדָאפ

 -עג ענעדיישרַאפ ייב ןוא ,עגַארפ רעברַאה רעד-טָא ןופ גנוזייל רעד רַאפ ןעמוקעגפיוא ןענייז

 םעד רַאפ טָאה ןעמ .גנוטכיר ָא:רעד ןיא סעיצקַא ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ןענייז ןטייהנגעל

 לייװרעד רעבָא .ןלעווק ענעדיישרַאפ ןופ ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןוא עציטש יד טרַאװרעד

 ,תונווכ עטוג יד ייב ןבילבעג זיולב ןעמ זיא

 גנויצרעד רעד ןופ עגַארפ יד זיא גרָאז ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ םעלבָארּפ רעטייווצ ַא

 ףענָאזרעּפ ענעפורַאב ןופ גנוניימ רעד טיול ,טסַאּפעגוצ טשינ זיא עכלעוו רעדניק יד ןופ

 .ךוניח רעזדנוא ןופ ןעגנורעדָאפ יד וצ

 -עֹּפ ענעעזעגנָא ןופ עיסימָאק רעטמיטשַאב-לעיצעּפס ַא ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ףיוא

 גנוטלַאװרַאפ יד זַא ,ןסָאלשַאב גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ עטצעל יד טָאה ,רעַיצרעד ןוא ןגָאגַאד

 רעדניק יד ןופ םייה ַא רַאפ ןעניד לָאז סָאװ סערייא-סָאנעוב ןיא עדייבעג עקיסַאּפ ַא ןכוז לָאז

 רעדניק ,טסייה סָאד ,רעדניק "עלַאמרָאנ טימ .ןעמַאזוצ ןענרעל ןלָאז ייז ידכב ,םידלי-תיב ןופ

 ןלוש עשהכולמ ןוא עשידִיי עכעלטנייוועג קעווצ םעד רַאפ קידנכוזַאב ,ןעמייה עלַאמרָאנ ןוֿפ

 -רָא םידלי תיבו םינקז בשומ רעד טָאה דנַאברַאפ-לוש ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ ןטימ תופתושב

 -ַאב ןעמ טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .ָאקַאסרוב ןיא עינָאלָאק-רעדניק ַא ןרָאי עקינייא ךשמב טריזינַאג

 ,טייקמותירַאפ ןוא טנלע ןופ ליפעג םעד רעדניק עטרינרעטניא יד ייב ןעמענוצקעװַא טקעווצ

 .ןעמייה עלַאמרָאנ ןופ רעדניק טימ טקַאטנָאק ןיא ייז קידנלעטש

 ןרעדנוזוצּפָא ןסָאלשַאב טָאה עיצוטיטסניא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ עטצעל יד

 טא



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 -סָאנעוב ןיא עדייבעג עקיסַאּפ ַא טכוזעג טרעוװ קעווצ םעד רַאפ ןוא םינקז יד ןופ רעדניק יד

 .ןעגנוגנידַאב ערעסעב ןיא ןרעוו ןגיוצרעד ןוא ןרעוו טנדרָאעגנייא ןלעװ רעדניק יד ּוװ ,סערייא

 םייל יה עריז קו ב

 םעניא עיצוטיטסניא עקיטעטליוו עטסטלע יד זיא "םילוח רוקיב, טלַאטשנַא-לייה רעד

 -עג ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט יז זיא טציא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ .עניטנעגרַא ןשידִיי

 7 רעבָאטקָא ןטס24 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג רעבָא יז זיא ,עקנַארק רַאפ ףליה ןוא ץוש-טנוז

 : -נַא םענופ ןעמָאנ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד ."ןייארַאפ רעטעברַא רעשידַיי, ַא יוו ,6

 .טלַאטש

: 
0 

2 

 ,םילוח רוקיב ןיא עיּפַארעטַאידַאר רעכעלכעלפרעביוא ןוא רעפיט רַאפ טַארַאּפַא רענרעדָאמ

 -ַאשעג-יינ רעד ןיא טכוזעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןעוועג ןענייז רעדילגטימ עטשרע עריא
 ןופרעד רעמ רשפא ןוא ,ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ געוו םעד ןוא ןעלטימ יד טפַאשלעזעג רענעפ
 ךעלדנעטשרַאפ זיא רעבירעד .דנַאל ןדמערפ ןוא םעיינ םעניא גנורעטנענרעד-ןשטנעמ יד --
 ןוא ,לוש ַא -- רעטעּפש ןוא ,קעטָאילביב ַא קיטעט ןעוועג זיא ?ןייארַאפ-רעטיײברַאא םעניא סָאװ
 רעטקָאד ַא ןרישזַאגנַא ןוא עירָאטלוסנָאק ַא ןפַאש וצ טכַארטרַאפ ךיז ןעמ טָאה םורַא ןרָאי ןיא
 ,טיונ ןופ לַאפ ןיא רעדילגטימ יד ףליה רעשיניצידעמ טימ ןעמוקוצרעטנוא ידכב
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 ןופ ןוא "םילוח רוקיב, ןקיטנייה םענופ שרוש רעד טגיל סערייא-סָאנעוב ןשידִיי ןטלַא םעניא

 .ןבַאגפיוא עשיניצידעמ-לַאיצָאס ענייז

 עכלעזַא ךיז ןעניפעג עיצוטיטסניא רעד ןופ םינקסע עטשרע יד ןוא רעדנירג יד ןשיװצ

 -ַאיל .ש .י ,ןייטשרעג רעדנַאסקעלַא ,קָארָאב ילַאס ,ןַאמטרָאװ .פ ,רעטסוש שיבא יװ ןעמענ

 ,יקציויָאכ

 -עמ ןבעג וצ ןעװעג ןענייז ןבַאגפיוא ענייז סָאװ ,"םילוח רוקיב, רעד טָאה ןָא 1914 ןופ

 ןביוהעגנָא ,םייה ןייז ןיא ןקנַארק םעד ןכוזַאב ןוא סעירָאטלוסנָאק עריא ןיא ףליה עשיניציד

 -עיצַארגימיא ןקידנסקַאװ ץלַא ןַא ןופ ןרָאי ןעוועג ןענייז סָאד .טירש עקיזיר טימ סיוארָאפ ןייג

 עסַאמ-רערעדנַאװנײא עמערָא ןַא סעגערב רעניטנעגרַא יד וצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,םָארטש

 ןופ לַאפ ןיא טלַאטשנַא-לייה ןשידַיי ןקיצנייא ןקידטלָאמעד םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה עכלעוא

 .טײקנַארק

 םילוח רוקיב רעד טָאה 1929 ןוא 1901 ןשיװצ ןרָאי יד ןיא זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע

 רעשיניצידעמ טימ רָאנ טשינ ,טפַאשמערָא רעשידִיי רעד םתס ןוא רעדילגטימ ענייז ןפלָאהעג

 "ילער ערעייז ןליפרעד וצ ףליה טימ וליפַא ןוא ףליה רעלעירעטַאמ טימ ךיוא טרעיינ ,ףליה

 .ןתוכרטצה עזעיג

 ןױש ןענייז 1924 רָאי ןיא ןוא ןסקַאװעג רדסכ זיא עיצוטיטסניא רעד ןופ טייקיטעט יד

 ,םיאלוח 120 ןוא 90 ןשיװצ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךעלגעט-גָאט "םילוח רוקיב; ךרוד

 סַאג רעד ףיוא ןינב םענעגייא ןקידתובחר ןייז ןיא טציא ךיז טניפעג "םילוח רוקיב, רעד

 -טשינ ןטלטימַאבמוא םעד ןוא דילגטימ םעד ףליה ןבעגעג טרעװ סע ּוװ ,2460 ָאשזַאגנַאק

 ןיצידעמ רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ,דילגטימ

 ןשיטסילַאוטומ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא זיא "םילוח רוקיב, רעד סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ
 טשינ ףליה עשיניצידעמ ןייז טיג רע סָאװ טימרעד טעברַא ןייז סיוא ךיז טלייט ,רעטקַארַאכ
 .רעדילגטימ וצ רָאנ

 -- טכַאנרַאפ ןוא ירפ רעד ןיא --- סעירָאטלוסנָאק עשיניצידעמ יד ןיא ןהעש-םענפיוא יד

 רעלַאמרָאנ רעד טימ ןעמַאזוצ טשינ ןלַאפ ייז זַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגנייא ןענייז

 טלָאװ סָאד סָאװ ,תוריכש ןייק ןָא טשינ רעבירעד ןרעוװ ייז ,ןטנעיצַאּפ יד ןופ טייצ-סטעברַא

 .עיצוטיטסניא רעד וצ ןעמוקנָא ןפרַאד סָאװ ןשטנעמ יד ןופ בצמ ןפיוא רעווש טגיילעג ךיז

 עכלעוו ןיא ןהעש יד םעװקַאב רעייז ןענייז ,רעדניק ןופ רעטומ רעד ,יורפ-ןעילימַאפ רעד ךיוא

 .ןעגנונידַאב-"םילוח רוקיב, יד טלעטשעגנייא ןענייז סע

 ,ןטַארַאּפַא-ןיצידעמ עטסנרעדָאמ יד ןפַאשעגנייא סנטצעל ךיז טָאה סָאװ ,טלַאטשנַא רעד

 -עטָאידַאר רעכעלכעלפרעביוא ןוא רעפיט רַאפ טַארַאּפַא ןַא ,ןלַארטש-סקיא רַאפ ּפיקע ןַא יו

 -ץרַאה ,עיגרוריכ ,קינילק עשיניצידעמ :ןעגנוגנידַאב-ןיצידעמ עקידנגלָאפ טעטסייל -- עיּפַאר

 -ָאקעניג ,ןטײקנַארק-רעדניק ,ןטײקנַארק-טיוה ,עיגָאלָאטַאמוַארט ןוא עידעּפָאטרָא ,ןטײקנַארק

 -עלכעלפרעביוא ,טעניבַאק-ןלַארטש-סקיא ,קיטסיטנעד ,ןטײקנַארק-זדלַאה-ןרעיואיזָאנ ,עיגָאל

 -פעשַאב ןענייז סע .קײטּפַא ןוא עירָאטַארָאבַאל עשימעכדָאיב ,עיּפַארעטָאידַאר עפיט ןוא עכ

 ,םיריוטקָאד 22 טקיט

 וצ תוסנכה יד ןוא סעזעּפ 2.425.006 וצ טכיירגרעד 1961 רָאי ןיא ןבָאה תואצוה יד
 ןטפנוקנייא עלַאמרָאנ יד ןרעװ ןבירשעגוצ טשינ ףרַאד טיװַארעּפוס רעד .סעזעּפ 2
 -עט רעד טרעיינ --- סעזעּפ 706.177 ןעמוקעגניײרַא זיולב זיא ןעגנולָאצּפָא-סדילגטימ רַאפ ---
 -- ןגעװ ענעדיישרַאפ ךרוד ןפַאשעג טָאה סָאװ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ גרָאז ןוא ימ ,טייקיט
 ,לייט טקירעביא יד -- ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנורעייטשייב ךרוד
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 וָאלוקרעבוט ןגעק עגיל עשידִיי

 רעניטנעגרַא -שידִיי יד טעדליב "םילוח רוקיב, םעד ןוא לָאטיּפש ןשידַיי ןטימ ןעמַאזוצ

 .בושי םענופ סעיצוטיטסניא ץוש:טנוזעג עסיורג יד ןופ קע"יירד םעד זָאלוקרעבוט ןגעק עגיל

 לָאר עקיטכיו ַא טליּפשעג טלַאטשנַא רעקיזָאד רעד טָאה ,1916 רָאי ןיא טעדנירגעג

 רעכלעוו ןשיװצ ,דנַאל ןצנַאג םענופ ןוא סערייא סָאנעוב ןופ טפַאשמערָא רעשידִיי רעד תבוטל

 רעד ןופ ןעמייה עגנע יד ןיא לעיצעּפס ,תונברק עריא ןענופעג טָאה הלחמ'זָאלוקרעבוט יד

 .עסַאמ-ןטנַארגימיא רעשידַיי רעמערָא

 -רָאפ ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג טפַאשנסיװ-ןיצידעמ יד טָאה טנייה זיב טלָאמעד ןופ

 .טיקנַארק עכעלקערש לָאמַא יד ןפמעקַאב וצ ןרָאװעג טכייל זיא גָאט וצ טנייה זַא ױזַא ,טירש

 רעד וצ טרעהעג סָאװ ןינע ןַא ןיוש זיא זָאלוקרעבוט זַא ןעניימ וצ קידתועט רעבָא זיא סע

 טמוק יז .ןדנּוװשרַאפ טשינ ךָאנ זיא טיײקנַארק רעכעלרעפעג רעד ןופ הנכס יד .טײהנעגנַאגרַאפ

 ,ףוג ןרַאפ גנוגעלפ עטנוזעג ַא טלעפ סע ּוװ טרָאד ןוא ןוז טלעפ סע ּוװ טרָאד ןיײרַא ץלַא ךָאנ

 ןופ רעייטש ןשיגַארט ןייז ,סָאמ רערענעלק ַא ךס ַא ןיא םגה ,ּפָא ךָאנ טמענ זָאלוקרעבוט ןוא

 .סוא-רָאי ןייא-רָאי סנבעל עכעלשטנעמ

 רעשיטקַאליפָארּפ ךרוד ,ןעלטימ-גנוטיהרַאפ ךרוד רָאנ ןעמ ןעק טײקנַארק יד ןפמעקַאב

 -טיױט יד ץלַא טרעיל שרעדנַא .סנטייצַאב ןעמוק לָאז סָאװ עיצַארוק ַא ךרוד ןוא גנויצרעד

 .טכוזדניווש ןופ גנוָארד

 םינקסע עטשרע יד .ןשטנעמ-סקלָאפ ןבָאה -- 1916 רָאי ןיא -- עיצוטיטסניא יד ןפַאשעג

 "וט עשידַיי יד ןייז וצ קיפליהייב קיטיינ זיא רָאנ טשינ זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה עגיל רעד ןופ

 -יוא ןקנַארק םעד ןכוזוצפיוא קיטיינ ךיוא זיא'ס טרעיינ ,ןלָאטיּפש יד ןיא םיאלוחזזָאלוקרעב

 -ײּפשַאב רעטנוזעג ןייז רַאפ עקיטיינ סָאדלַא טימ ןציטש םיא ןוא לָאטיּפש ןשידַיי םעד רעס

 םעד ןעגנערב ןטימ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ליפעג-טעטירַאדילָאס רעקיזָאד רעד טָא .גנוז

 ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ןזייּפש ערעדנַא ןוא רעקוצ ,רעטוּפ ,ךלימ ,טיורב הלוח ןטכוזעגפיוא

 | .ןפַאשרַאפ ךיז טנעקעג טשינ טײקמערָא

 ,רעטעּפש ןעמוקעגפיורַא זיא עקיטכיזדניוװש עשידִיי רַאפ עירָאטַאנַאס ַא ןופ עגַארּפ יד

 ןט5 םענופ גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ רעד ףיוא ,גנודנירג רעד ךָאנ םורַא רָאי ףניפ ןיא ןוא

 רעד ןופ ןדָאב ףיוא ,עירָאטַאנַאס-םרַאפ ַא ןופ גנופַאש רעד ןגעוװ ןיוש ןעמ טדער .1921 ץרעמ

 ."אקיא,

 רעטעּפש .סערייא-סָאנעוב ןיא עגיל רעד ןופ רַאסנעּפסיד רעד טרינָאיצקנופ 1925 טניז

 .עדייבעג רענעגייא רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רע זיא

 -רָאק ,ָאשזיקנוא ןיא "שריה ןָארַאב, עירָאטַאנַאס יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םורַא ןרָאי ןיא

 -רעמוז רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ קירוצ ןרָאי עכעלטע טימ זיא עכלעוו ,גרעב רעבָאד

 -רוטַאנ רעקיטכערּפ ַא ןיא טנוזעג ןייא ןעמעטָא רעדניק עשידִיי ּוװ ,"טלעוו-רעדניק, עינָאלָאק

 ךרוד טרעװ טייצ רעבלעז רעד וצ ,שיזיפ טקרַאטשעג ןרעוו ייז .םישדח-רעמוז יד ךשמב הביבס

 .ןײזטסּוװַאב רעשידִיי רעייז טקרַאטשעג ייז ןיא ,גנויצרעד רעטסַאּפעגוצ ַא

 ָאשזיקנוא ןיא עירָאטַאנַאס יד ןטלַאהוצפיוא ןעוועג קיטיינ זיא ייז רַאפ סָאװ םיאלוח יד

 -ַאנַאס ענעדיישרַאפ ןיא -- רַאבנױל רעמ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ױזַא -- טלייהעג ןרעוֶו

 עקנַארק יד רַאפ ,האופר עטוג ַא זיא ןילַא טפול יד ּוװ ,גרעב רעבָאדרָאק יד ןופ סעירָאט

 .ליצַאב-ךָאק םענופ ןפירגעגנָא ןענייז טָאװ

 עגיל רעשידִיי רעד ןופ רַאסנעּפסיד םענופ טייקיטעט עשיניצידעמ-לַאיצָאס עטגייווצרַאּפ יד

 רעשיגָאלָאידַאר רעקיטכיו ַא טימ טצנעגרעד טרעװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא זָאלוקרעבוט ןגעק

 עסיורג ַא ןטײקנַארק-גנומעטָא ןוא ןעגנול ןופ טיהרַאפ ןרעװו סע רעכלעוו קנַאד ַא ,גנונידַאב

 .רעדניק-לוש לָאצ

 1956 רָאי ןיא טָאה רעכלעװ זָאלוקרעבוט ןגעק עגיל רעשידַיי רעד ןופ טעשזדויב רעד
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 וי

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 וצ ,1961 ןיא טסייה סָאד ,םורַא רָאי ףניפ ןיא ןגיטשעג זיא סעזעּפ 2.866.971 וצ טכיירגעג

 2.926.629,231 ןופ ןסקַאװעג תוסנכה יד ןענייז טינשּפָא-טייצ ןקיבלעז ןיא .סעזעפ ,,3,8

 .סעזעּפ 7.326.114.12 וצ סעזעּפ

 ם יח רֹוא ת ס ;ג כ ה

 ךָאנ טליפ ןוא טליפעגסיוא טָאה -- 1922 רָאי ןיא טעדנירגעג -- "םיחרוא תסנכה. רעד

 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .סערייא-סָאנעוב ןשידִיי ןיא עיצקנופ עלַאיצָאס עקיטכיוו ַא םויה-דע סיוא

 ,עיצוטיטסניא יד ןציטש ןוא םיריבג טנייה ןענייז סָאװ ןדִיי רעטנזיוט ןבָאה ,עיצַארגימיא-ןסַאמ
 .םיחרוא-תסנכה םעניא רעגנוה רעייז טליטשעג ןדָאב רעניטנעגרַא םעד ןטערטַאב םייב ךיילג

 .םלוע ןרַאפ רדס א -- םיחרוא תסנכה

 -סַאנעוב ןיא טפַאשמערָא יד רעבָא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה םָארטש-ןטנַארגימיא רעד

 ,ןדילַאװניא ייז ןשיווצ -- עסַאמ-טייקמערָא רעטיירב רעקיזָאד רעד .ןבילברַאפ זיא סערייא

 רעד טפלעה -- ןפלעה טשינ ךיז ןײלַא ןענעק סָאװ עכלעזַא ןוא רעטלע ןפיט ןיא ןשטנעמ

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב םיחרוא-תסנכה

 םענעגייא ןעמיורעג ַא ןיא גָאט וצ טנייה טרינָאיצקנופ עיצוטיטסניא ענעדיישַאב לָאמַא יד

 רעכעה ,טױרב:טנװָא ןוא גָאטימ ןקיטסיזמוא ןַא טימ טנידַאב ןרעו ךעלגעט-גָאט ּוװ ,ןינב

 .עקיטפרעדַאבטױנ טרעדנוה

 ןעמוקַאב עכלעוו עטלעטשעגנָא ןוא ןטנעדוטס רַאפ ןעגנוליײטּפָא ןַארַאפ ןענייז הזל ץוח

 -פרעדַאבטיױנ יד ךיוא טגרָאזַאב עיצוטיטסניא יד .ןזירּפ עקיליב רעייז ףיוא גנוזייּפשַאב רעייז

 .ןשטנעמ רעטרעדנוה שעוו ןוא םישובלמ טימ עקיט
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 ' סעריײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 :ףרַאד רָאי ףניפ ענעגנַאגרַאפ יד ךשמב םיחרוא תסנכה םענופ ןעוטפיוא עקיטכיוו יד ןשיווצ
 -עמ רעלענש רַאפ עלַאס ַא ,לארשי ןיא ןפַאשעג טָאה עיצוטיטסניא יד סָאװ סָאד ןענָאמרעד ןעמ
 ,םודא דוד ןגמ ןרַאפ סנַאלובמַא ןַא ןעוועג בדנמ טָאה ןוא ףליה-ןיציד

 תומותי תי ב

 -ַאזינַאגרָא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא ןעיורפ עשידַיי ןופ ןייארַאפ-טייקיטעטליוו רעד

 -סיורג רעקידטלָאמעד רעד טָאה גנודנירג ריא וצ וויטַאיציניא יד טכַארבעג .בושי םעניא סעיצ

 .ןופלח לאומש ר"ד רעניבַאר

 ,םייהרעדניק ןשידִיי ןופ עדייבעג-טנָארפ יד

 ,תומותי-תיב םעד ,1919 רעבמעוװָאנ ןיא טעדנירגעג טָאה ןייארַאפ רעטנָאמרעד רעד
 רָאי םענעי ןיא ןענייז סָאװ תומותי-המחלימ 20 -- 1921 רָאי ןיא ןעמונעגניײרַא טָאה רעכלעוו
 .ענִיַארקוא ןופ ןרָאװעג טכַארבעג

 -נַא רעד ןגיוצרעד ןוא טצישעג טלָאמעד טניז טָאה רעדניק עשידַיי עזָאלמיײה רעטנזיוט
 -ךיוא 2040 ָאלַאװערַא סָאג רעד ףיוא ןינב ןסיורג ןייז ןיא ןרָאי עטצעל יד טָאה סָאװ טלַאטש
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -ךומיל יד ךשמב ,ץניװָארּפ רעד ןופ ןעמוק סָאװ סניטנעדוטס רַאפ םייה עשידִיי ַא ןפַאשעג

 .םישדח

 סַאג רעד ףיוא םייה רעיינ ריא ןיא ןגיצעגרעבירַא ךיז עיצוטיטסניא טָאה רָאי ןטצעל

 .רעדניק עשידִיי עזָאלמיײיה ןוא תומותי טרינרעטניא ןענייז סע ּוװ ,1261 ַאװעונַאשזיוו

 ם" המ-רעדניק

 בושי ןופ ןטיונ עלַאיצָאס יד טימ ךיז ןעמענרַאפ ןטלַאטשנַא עטנכערעגסיוא-רעירפ יד

 ,ןטיבעג ענעדיישרַאּפ ףיוא

 ףיוא טעברַא 8 טוט סָאװ עיצוטיטסניא עקיטעטליווװ ַא ךָאנ ןַארַאפ רעבָא זיא סע

 סנרפמ וצ ,ןטעברַא וצ ןעגנווװצעג זיא סָאװ יורפ רעד רַאפ טגרָאז יז .טיבעג ןקיטכיוו רָאג ַא

 גנויצרעד רעד ןופ םעלבָארּפ יד קעװַא ךיז טלעטש יורפ רעקיזָאד רעד רַאפ .החּפשמ ריא ןייז

 רעקירעהעג רעד ןָא ,םייה רעד ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןביילברַאפ ןפרַאד עכלעוו רעדניק עריא ןופ

 .רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאד סָאװ עשיזיפ ןוא עשילַארָאמ ,תונכס עלַא טימ ,החגשה

 רעדניק טיצרעד ןוא טזייּפשַאב ,סיוא טלַאה סָאװ םייה-רעדניק רעניטנעגרַא-שידִיי יד

 ַא ןעניפעג טרָאד ,ןטרָאג -רעדניק ַא ןוא עלוש ַא טייצ רעבלעז רעד וצ זיא -- גָאט םעד ךשמב

 -עג ןענייז סָאװ -- ןײלַא סעמַאמ לָאמוצ -- סעמַאמ ןוא סעטַאט ,ןרעטלע ןופ רעדניק יד םייה

 ןייגוצקעװַא טנװָא ןיא זיב ירפ רעד ןיא ןופ ךעלגעט-גָאט גנוקיטפעשַאב רעייז תמחמ ןעגנּוויצ

 .בוטש ןופ

 -רַאפ יז .2150 עטנָאמ סַאג רעד ףיוא םייה ריא טָאה םייה-רעדניק רעניטנעגרַא-שידִיי יד

 ןיא קירוצ ייז טריפ ןוא רעדניק יד ירפ רעד ןיא טגנערב סָאװ סובינמָא םענעגייא ןַא טגָאמ

 ןרעטלע ערעייז וצ םייהַא טנווָא

 עתמא ןַא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד טיידַאב רָאי סעדעי רעדניק טרעדנוה רעכעה רַאפ

 ,גנוטער

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םישדח-עיצַאקַאװ יד ןיא טרעוװ םייה-רעדניק רעניטנעגרַא-שידַיי יד

 ,סעדייבעג עמיורעג ןוא סנטרָאג עריא ןיא רעדניק רעטרעדנוה רַאפ עינָאלָאק-רעמוז
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 סיבַאג םהרבא

 רעשיריי רעד ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא רעד

 עניטנענרַא ןיא עיצַאוינַאלַאק

 ןופ םענייא רעביא טבעל עניטנעגרַא ןעוו טנעמָאמ ַא ןיא טכיזרעביא רעזדנוא ןביירש רימ

 -יפ ןוא רוטלוקירגַא יד ןעוװו ;טכַאמעגכרודַא ןעוו טָאה דנַאל סָאד סָאװ ןסיזירק עטסרעווש יד

 -ינָאלָאק רענײמעגלַא רעד ןיא ןעוו ןוא ּפָארַא-גרַאב רָאי וצ רָאי ןופ טייג עיצקודָארּפ טכוצ

 -ייו טעװ זדנוא סָאװ ןרָאטקַאפ רעביא גנוקיטומטנַא ןַא ןוא גנורענעלקרַאפ ַא ןָא טייג עיצַאז

 .ןענעכערסיוא ןוא ןענָאמרעד וצ ןעמוקסיוא רעט

 -ָארּפ ןופ לייט חרזמ-םורד רעד ןיא שינעקירט עקידנרעיוד עטסנרע ןַא רָאיַאה ןבָאה רימ

 סע רעכלעוו ןיא ,ַאּפמַאּפ-ַאל ץניװָארּפ רעד ןופ לייט ןשּפיה ַא ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ץניוו

 ןופ ןצנעווקעסנָאק יד .ןעוועל סיסרַאנ ןוא ןיּפַאל ,שריה-ןָארַאב סעינָאלָאק ערעזדנוא ךיז ןעניפעג

 ,תומהב יד רַאפ עשַאּפ ןָא ןביילב סָאד ,"סעשטעסָאק, יירד ןרילרַאפ סָאד :ןענייז שינעקירט רעד טָא

 טייקיטיינ רעד תמחמ ןוא עשַאּפ ןפיוק וצ טייקיטיינ רעד תמחמ ,קנעב יד ןיא ךיז ןגרָאברַאפ סָאד

 .עשַאּפ ןַארַאפ ָאי זיא סע ּוװ ןטנגעג ערעדנַא ןיא ייז ןופ לייט ַא רעדָא ,תומהב יד ןריפרעבירַא ןופ

 עשּפיה יד ;רעדלעפ-עשַאּפ רַאפ ןזײרּפ-עדנערַא עכיוה רָאג ןלָאצ ןפרַאד סָאד וצ טמוק םעד וצ

 ןעלטימ ןָא ןבילבעג טושּפ ןענייז ןטסינָאלָאק יד זַא ױזַא ,תומהב יד ןופ ןלַאפ יכרוד ןטסולרַאפ

 -ָארּפ יד ןליפַא רָאנ --- ןסקָאװעגנָא ןענייז סָאװ ,תובוח יד ןופ סעטָאװק יד ןלָאצ וצ רָאנ טשינ

 .ןלָאצ וצ ןענַאװ ןופ ָאטשינ ןענייז רעטנעצ

 יד רעכלעוו ,גָאלּפ עלַאנָאיצַאנ סלַא טנכעררַאפ גָאט וצ טנייה ןיוש טרעוװ שינעקירט יד

 ןפלעה זומ דנַאל ןופ גנוריגער יד ןוא ןטייז עטשרע יד טעמדיוו דנַאל ןופ עסערּפ עטסנעעזעגנָא

 -רַאפ ַא טושּפ זיא טנגעג רעטנָאמרעד רעד ןיא עגַאל עשימָאנָאקע יד .ףליה רעכעלגנירד טימ

 .ןתובייחתה ערַאטנעמעלע יד ןעמוקוצכָאנ ךעלגעמ טשינ זיא טסינָאלָאק םעד תמחמ עטלפייווצ

 ןיא טצַאשעג סערייא סָאנעוב ץניװָארּפ רעד ןיא טרעוװ ןרָאק ןוא רעבָאה ,ץייוו ןיא ןדָאש רעד

 טרעדנוה ריפ טנזיוט ריפ) 4,479.200.000 ןפערטַאב סָאװ ,(ןָאט טנזיוט טרעדנוה ןייננ 0

 -עג טרעװ ַאּפמַאּפ-ַאל ץניװָארּפ ןיא .סעזעּפ (טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןָאילימ קיצעביז ןוא ןיינ

 3.097.500.000 ןופ ףערטַאב ןיא ,(ןָאט טנזיט טרעדנוה ריפ) 400.000 ןיא ןדָאש רעד טצַאש

 תומהב ןיא טסולרַאפ רעד .סעזעּפ (טנזיוט טרעדנוה ףניפ ןָאילימ קיצניינ ןוא ןביז טנזיוט יירד)

 ןופ טײטשַאב -- ָארגעניָאיר ןופ יד ךיוא טנכערעגוצ ןצניװָארּפ ייווצ עטנָאמרעד יד ןיא

 5.066.000 ,רעדניר ּפעק (טרעדנוה ןביז טנזיוט קיצכעז ןוא ריפ טרעדנוה ןָאילימ ַא) 0

 ןוא יירד טרעדנוה טכַא טנזיוט ןצניינ) 19.823 ,ףָאש ּפעק (טנזיוט קיצכעז ןוא סקעז ןָאילימ ףניפ)

 ןוא ףניפ טרעדנוה ףניפ טנזיוט טכַא) 8.525.000.000 ךיוא ןפערטַאב סָאװ ץייוו ןָאט (קיצנַאווצ

 ןייא טרעדנוה טנזיוט ןצכעז) 16.101.700.000 ןופ לכה-ךס ַא טיג סָאװ ,סעזעּפ (ןָאילימ קיצנַאװצ

 .טסולרַאפ --- סעזעּפ (טנזיוט טרעדנוה ןביז ןָאילימ

 רעד ןופ בצמ ןקיטציא ןרעביא קילברעביא:ץילב ַא ןכַאמ וצ רימ ןעייג טנעמָאמ ַאזַא ןיא

 -נעזרעּפ ןופ עזַאב רעד ףיוא טיובעג ןייז טעװ רעכלעוו ,דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי

 טימ ןָא ןטלַאה רימ סָאװ טקַאטנָאק ןטנענַאמרעּפ םעד ףיוא ,גנורַאפרעד רעקירָאי-גנַאל רעכעל

 יי אה



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ייב טנָאנ ןעייטש סָאװ םירבח טימ ןסעומש יד ףיוא ,סעוװיטַארעּפָאָאק ןוא סעינָאלָאק ערעזדנוא

 ויכרַא םענעגייא ןופ ןרעפיצ ןוא ןטַאד ףיוא ,סעוויטַארעּפָאָאק ערעזדנוא ןופ טפַאשרעריפ רעד

 -נייא יד זיא עכלעוו ,עיצקערידיַאקַיי רעגיה רעד ןופ ןטַאד עשיטסיטַאטס ףיוא לעיצעּפס ןוא

 ,ןטַאד יד-טָא טלמַאז סָאװ עקיצ

 :זַא ,ןלעטשוצטסעפ זיא טכילפ רעזדנוא

 טימ טקַאטנָאק ןטקעריד ,ןכעלגעטיגָאט ,ןכעלנעזרעּפ ןופ לגנַאמ ןקיטציא םעד רעביא

 -יא שּפיה זיא -- קירוצ רָאי טכַא טימ יװ -- ץַאלּפ ןפיוא ןטסינָאלָאק ןוא סעינָאלַאק ערעזדנוא

 טלמַאזעג ןבָאה רימ עכלעוו קיטסיטַאטס רעכעלטקניּפ ןופ םעדָאפ רעד ןרָאװעג ןסירעגרעב

 ,טלָאמעד זיב

 ןטַאד עגונב טייקכעלקריוו רעד וצ רעטנענ סָאװ ןייז וצ ןעגנערטשנָא רעבָא ךיז ןלעוװ רימ

 ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג ןעקנָאשעג זדנוא זיא סָאװ יורטוצ םעד ןטלַאהוצנָא םוא -- ןרעפיצ ןוא

 .ןרָאי רעגנילדנעצ ןופ

 טָאה ,ןרָאה ףסוי 'ה ,"גנוטייצ עשידיא יד, ןופ רעטעברַאטימ רעד סָאװ סעומש םעד ןיא

 דנַאל ןיא ָאד ךוזַאב ןטייווצ ןייז תעב "ַאקַיי, רעד ןופ טַאר-לַארטנעצ ןופ טנעדיזערּפ ןטימ טַאהעג

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעבלעז רעד סָאװ ןכוזַאב יד תעב ךיוא ,1962 רעבמעטּפעס שדוח םעד

 רע טָאה ,סעינָאלָאק עגיה ערעזדנוא עלַא ןיא טכַאמעג טָאה ,דימשדלָאג רודגיבא 'ה ,"ַאקַיי.

 טָאה רע סָאװ טירשרָאפ ןשינכעט םעד טימ טייקנדירפוצ עסיורג ןייז ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס

 עשימָאנָאקע יד ,ןפָארטעג טָאה רע סָאװ טרַאדנַאטס-סנבעל ןקידנלעטשנדירפוצ םעד ,טקרעמַאב

 ןופ גייטשפיוא רעד ,ךרוד ןכַאמ סעוװיטַארעּפָאָאק יד סָאװ עיצולָאװע עלופטרעוו יד ,גנורעסעב

 .ו"זַאא ,טכוצ-יפ ןוא רוטלוקירגַא רעד ןופ עיצקודָארּפ רעד

 -נָא טַאהעג ןטייהנגעלעג יד ייב ,דימשדלָאג 'ה טָאה ,ןטסינָאלָאק עגיה עשידִיי ןופ לָאצ יד

 ,טנזיוט ייווצ ןיא ןבעגעג

 סָאװ ,עטסעפ ַא סלַא טנכעררַאפ ןוא ןענופעג רע טָאה סעינָאלָאק יד ןופ קימָאנָאקע יד

 .ןטייקכעלגעמ עקיטיײזלַא ןוא ןעלטימ ענעגייא טימ טפנוקוצ יד ןענערָאװַאב וצ טכעלגעמרעד

 טּכַא ןיא ןרעו וצ ןעמונעג ַאקַיי רעד ןופ טנעדיזערּפ םענופ גנוניימ יד טנידרַאפ סיוועג

 קימיטשנייא רימ ןענייז ןטקנוּפ עכלעוו ןיא תורוש עקידרעטייוו יד ןיא ןעז רעבָא ןלעװ רימ ---

 ,ךיז ןעייגעצ רימ עכלעוו ןיא ןוא

 רעזדנוא ייב טעברַא רענעגנודעג ןוא רענענייא ןופ ףירגַאב רעד
 עיצַאזינַאלָאק רעגיח

 טרעוװ עיצַאזינָאלָאק עשידִיי רעניטנעגרַא רעזדנוא סָאװרַאפ טנעמוגרַא רעטסקיגָאװ רעד

 .הלחנ רעד ףיוא טעברַא רענעגנודעג רעד בילוצ זיא ,טשינ וצ טכַאמעג ןענָאזרעּפ עסיוועג ןופ

 םעד ןײלַא ןטעברַאַאב סָאד זיא עיצַאזינָאלָאק זַא ףירגַאב ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 -טריוו יד םורַא טמענ סע עכלעוו ןטעברַא עטגייווצרַאפ ענעדיישרַאפ ןיילַא ןוט ךיוא יוװ ,ןדָאב

 .טסינָאלָאק ןופ טפַאש

 רעד ןיא טעברַא:דרע רעקילָאמַא רעד טימ ךיילגרַאפ רעד טכַאמעג ייברעד טרעװ סע

 ,ןצנַאג ַא ךיוא לָאמ ַא ,דרע ןיטַאסעד ןבלַאה ַא טעברַאַאב טָאה רעױוּפ רעד ּוװ ,םייה רעטלַא

 עיצקודָארּפ עמערָא לסיב סָאד ריא ןופ ןגױצעגסױרַא ןוא טצַארקעג יז ,לגענ יד טימ טעמכ

 -ָארּפ ןייז ןופ טָאה רע ןעוו לייו --- ףוג םעד ןופ טלַאהפיוא ןרַאפ טעייטסעג םיוק טָאה סָאװ

 רַאפ ןכַאז עקיטיינ טגנידַאבמוא ערעדנַא ףיוא ןטייבוצסיוא ףיוא לסיב ַא ןעמונעגּפָארַא עיצקוד

 -נוא טזומעג טפָא ץנַאג טָאה רע ןוא ךיז רַאפ גונעג ןבילבעג טשינ ןיוש םיא זיא ,בוטש רעד

 ,ןרעגנוהרעט

 רעױּפ רעד ּוװ ,רעדנעל עכלעזַא ערעדנַא ןוא לארשי טימ ךיילגרַאפ םעד ןכַאמ ערעדנַא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ יא א עא

 טוט רע ןוא ןטעברַאַאב םוצ דנַאל רַאטקעה יירד סנטסכעה ןוא ייווצ ,ןבלַאהרעדנַא טמוקַאב

 רעױּפ רעגיה רעד זַא ייברעד קידנסעגרַאפ -- רעדילגטימ-ןעילימַאפ טימ רעדָא ,ןײלַא סע

 טושּפ רע זיא ,וליפַא ןליוו ןטסעב ןייז ייב ןוא דנַאל ןרַאטקעה רערעמ ןוא טרעדנוה טמוקַאב

 .טעברַא רענעגנודעג ןופ ףליה רעד ןָא ייז ןטעברַאַאב וצ ןיילַא חכב טשינ

 ןעוועג ךָאנ ןענייז סעינָאלָאק ערעזדנוא ןיא תולחנ יד ןעוו ,רָאי גנילדנעצ יירד עטשרע יד

 ןַא ןעװעג טפַאשטריװ יד זיא ,דנַאל רַאטקעה טרעדנוה ןוא 75 ,50 ןופ סנטסרעממַא ,עניילק

 טָאה ןפיולניירַא טָאטש ןיא .עקרַאטש ןוא עסיורג -- ןשינעפרעדַאב ןוא טיונ יד .ערעוויסנעטניא

 ערקַאשט יד זיא ,ןעמוקַאב וצ רעווש ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב ןוא טעברַא ,ךַארּפש יד טלעפעג

 -רַאעג טָאה סע ;טסינָאלָאק ןופ עילימַאפ רענעגייא רעד ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב סנטסײממַא

 ןיא רָאנ ןוא ,רעדניק עניילק יד ןוא ךעלדיימ יד וליפַא ןוא ןיז יד ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד טעב

 ןעמ זיא ,ןישַאמ-דיינש רעדָא -שערד ענעגייא ןייק ןבָאה טשינ םייב ,טייצ-טינש ,ןלַאפ-םַאנסיוא

 רעד ןיא ןָאעּפ םעד ןפערט וצ ןעוועג ןַאד זיא רענעטלעז ןוא ,טעברַא רעדמערפ וצ ןעמוקעגנָא

 .הלחנ

 זיב ןעמוקַאב ןבָאה ןטסינָאלָאק בור רעד .ןרָאװעג טרעסערגרַאפ הלחנ יד זיא רעטעּפש

 ,דנַאל רַאטקעה 150 וצ

 -עסָאקע ןופ עיצקודָארּפ-סיורג רעד ףיוא ןצענערגַאב ןעמונעג ךיז טָאה טפַאשטריװ יד

 -ָאק טשינ יװ טעמכ ַאקִיי יד טָאה ןיז עשיטסינָאלָאק .יפ ןופ עינַאװעדָאה רעד ףיוא "עשט

 ןײרַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןפיול ןעמונעג טנגוי יד טָאה ,טריזינָאל

 עיצַאזילַאירטסודניא ,ענעפורעג-ױזַא עשיטָאטש יד זיא ןרָאי גנילדנעצ ייווצ עטצעל יד

 ןעמונעג טָאטש יד טָאה ,ןטיבעג ליפ ףיוא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה יטירעּפסָארּפ יד .ןסקאוועג

 טָאה יז ןוא ,ךעלריטַאנ ,טנגוי רעד סנטסרעמ ,עינָאלָאק רעד ןופ ןשטנעמ םעד ןקָאל רעמ

 -עג ַא ןיא עלעטש ַא וצ ,טעברַא ןַא וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז ןטייקכעלגעמ יד ןבעגעג עקַאט ייז

 ץנַאג ןליפַא רָאנ ,הסנרּפ ןעניפעג וצ רָאנ טשינ ייברעד ןוא ןעגנוקיטפעשַאב ערעדנַא וצ ,טפעש

 ןוא רעדילגטימ-עילימַאפ ערעדנַא ךיז וצ ןפורסױרַא ךָאנרעד ןוא לַאטיּפַאק ַא ןכיירגרעד וצ טפָא

 .ןרעטלע יד ךָאנרעד

 םעד ןגיוצעג טָאה רענייא ,לטעטש ןטנָאנ ןיא ןעיצרעבירַא ןעמונעג ךיז טָאה עינָאלָאק יד

 ןופ רעמ ןוא ,"ןָאעּפ, רעד ןעמונרַאפ טָאה ףרָאד ןיא טסינָאלָאק ןופ ץַאלּפ סָאד ןוא ,ןטייווצ

 .ןישַאמ יד --- ןעמעלַא

 -רַאְפ ףיוא ,לגענ יד טימ דרע יד ןצַארק ףיוא טיובעג טשינ זיא עיצַאזינָאלָאק עגיה יד

 ריא ןופ ןעִיצ וצ ףיוא טיובעג זיא יז -- טיורב ןקורט לקיטש ַא רַאפ טולב ןוא סייווש ןסיג

 ןדָאטעמ עכעלטפַאשנסיװ ךרוד .קינכעט רערעסעב ןוא רערעסערג ַא סָאװ ךרוד עיצקודָארּפ יד

 -ייא ,טעברַא רענעגייא ךרוד ןבעל קידנעטשנָא ןַא ריא ןופ ןעמוקַאב ךרוד ,עיצַאטָאלּפסקע ןופ

 -עּפָארגַא ןַא רָאנ זיא יז ביוא גנומענרעטנוא ןרעװ ןפורעגנָא יז געמ --- גנוטלַאװרַאפ רענעג

 .טלעוו רעד רַאפ הכרב ַא ןוא דנַאל ןרַאפ ןשטנּוװעג יז זיא ערַאוק

 לָאמניק טעמכ טָאה טפַאשטריװ עוויסנעטסקע ץלַא ,עיצַאזינָאלָאק עשידִיי רעניטנעגרַא

 ןעז רעטייו ןלעװ רימ יװ .טעברַא רענעגייא טימ ןצנַאג ןיא ןרעװ טעברַאַאב טנעקעג טשינ

 רע ןכלעוו בילוצ דנַאל חטש ַא אֹקַיי רעד ןופ ןעמוקַאב טסינָאלָאק רעשידִיי רעגיה רעד טָאה

 .טעברַא רענעגנודעג וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה

 לטעטש ןטנָאנ ןיא טניֹוװ טסינָאלָאק רעד ,רערעסערג ַא חטש רעד זיא גָאט וצ טנייה

 .טגנידַאבמוא ייברעד זיא טעברַא ענעגנודעג יד ןוא טָאטש רעסיורג רעד ןיא רָאג רעדָא

 ? עניטנעגרַא ןיא ןַארַאפ טציא ןענייז ןטסינָאלָאק עשידִיי לפיוו

 ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ןטסינָאלָאק עשידַיי 1.686 ןַארַאפ דנַאל ןיא ָאד ןענייז גָאט וצ טנייה

 -ייא ךרוד ןעמוקַאב ייז ןבָאה סָאװ ןטסינָאלָאק עשידִיי 237 ןוא ַאקַיי רעד ןופ תולחנ ערעַײז
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טקעריד ,עיצַאזינָאלָאק טימ ּפֶא ךיז ןביג סָאװ ןדַיי 1922 ןופ לכה ךס ַא ה"ד ,ןעלטימ ענעג

 .טקערידמוא ןוא

 ןוא תולחנ ערעייז ףיוא 782 גָאט וצ טנייה ךָאנ ןעניֹווװ ןטסינָאלָאקיַאקִיי 1.686 יד ןופ

 .ייז ןופ רעטייו ןוא ךעלטעטש עטנעָאנ יד ןיא 4

 ץרָאּפָארּפ רערעסערג ַא ןיא תולחנ ערעייז רעסיוא ןעניֹוװ ןטסינָאלָאק-אקַיי טשינ יד

 ןטסינָאלָאק -א"קַיי יד יװ

 :טגלָאפ יװ זיא עינָאלָאק רעד טיול ןטסינָאלָאק-אקַיי יד ןופ טרָאניוװ סָאד

 ןוא לטעטש ןטנעָאנ ןיא 10 ןוא ןטסינָאלָאק 26 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוו רודגיבא ןיא

 .ריא רעסיוא

 ןטסינָאלָאק 212 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ (ַארעוװיר) ןיּפַאל ןיא ןוא שריה-ןָארַאב ןיא

 .ייז ןופ רעטייו ןוא ךעלטעטש עטנעָאנ יד ןיא 69 ןוא

 ךעלטעטש עטנָאנ יד ןיא 186 ןוא ןטסינָאלָאק 207 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹווו ַארַאלק ןיא

 .ייז ןופ רעטייוו ןוא

 -טעטש עטנעָאנ יד ןיא 30 ןוא ןטסינָאלָאק 41 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ ערגנוא-ןהכ ןיא

 .ייז ןופ רעטייוו ןוא ךעל

 ןוא ךעלטעטש עטנָאנ יד ןיא 6 ןוא ןטסינָאלָאק 4 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹווװ ַארָאד ןיא

 .ייז ןופ רעטייוו

 טעטש עטנעָאנ יד ןיא 66 ןוא ןטסינָאלָאק 60 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ ליוונעיסול ןיא

 ,ךעלטעטש ןוא

 ןוא ךעלטעטש יד ןיא 27 ןוא ןטסינָאלָאק 28 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹווו ָאיצירוַאמ ןיא

 .ייז ןופ רעטייוו

 -טעטש עטנעָאנ יד ןיא 274 ןוא ןטסינָאלָאק 69 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ ליווסעזָאמ ןיא

 ,ייז רעסיוא ןוא ךעל

 ןיא ןוא סערעס ןיא 48 ןוא ןטסינָאלָאק 29 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ ערָאיפעטנָאמ ןיא

 .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא

 לטעטש ןטנָאנ ןיא 72 ןוא ןטסינָאלָאק 232 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניוװ ןעוועל סיסרַאנ ן?יא

 .ייז ןופ רעטייוו ןוא

 ןטסינָאלָאק 2 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹווװ ָארגענ ָאָיֹר ןיא

 ןטנָאנ ןיא 106 ןוא ןטסינָאלָאק 62 תולחנ ערעייז ףיוא ןעניֹוװ לעבַאזיא ַאטנַאס ןיא ןוא

 .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא לטעטש

 רעניטנעגרַא רעד טימ ןטסינָאלָאק רעניטנעגרַא עשידִיי ןשיוװצ ךיילגרַאפ

 גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 סרעמיטנגייא 172,224 ףןַארַאפ ןענייז טכוצ-יפ ןוא רוטלוקירגַא רעניטנעגרַא רעד ןיא

 רעד ףיוא תולחנ יד ןטעברַאַאב סָאװ עכלעזַא 129,812 ןוא סרָאטַאדנערַא 156.633 ,תולחנ ןופ

 468.680 ןופ לכה-ךס ַא ה"ד ,עיצקודָארּפ רעד ןופ טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ןעמוקַאב ןופ עיצידנָאק

 -ָארּפ ַא ןוא תושפנ 1.874,730 רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,רעריצודָארּפ טכוצ-יפ ןוא רַארגַא

 ,8,9290 ןופ טײטשַאב סָאװ ,סרעניווונייא 21.000.000 יד ןופ טנעצ

 ,ןטסינָאלָאק עשידִיי .תושפנ 450,000 ןופ לָאצ רעד ןיא דנַאל ןיא ָאד ךיז רימ ןלייצ ןדִיי

 רעגיה רעד ןופ 1,790 ןוא תושפנ 7.692 רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,1923 ,טנָאמרעד ןיוש יוװ

 ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 רעד ןופ טנעצָארּפ ןעצ וצ גנורעקלעפַאב עשיטסינָאלָאק רעזדנוא טכיירג לארשי ןיא

 ץרָאּפָארּפ רעניטנעגרַא יד רעביא סָאװטע טגייטש ןוא גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעקיטרָאד

 180 יי" יו וע
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעׂשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןענעק רימ סָאװ ןסולש יד .ךעלריטַאנ ענײמעגלַא יד וצ ךיז ןעִיצַאב רימ -- .ןטסינָאלָאק ןופ

 -טלעוו-שירָאטסיה םעד ףיוא קידנקוק טשינ זַא ,זדנוא ןזייװַאב ,ןטכַארבעג ָאד םעד ןופ ןעִיצ

 ןעייטש ,עיצַאזינָאלָאק רעשידַיי רעניטנעגרַא רעד טימ ,שריה עד ןָארַאב ןופ וטפיוא ןטמירַאּב

 -עגלַא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןוא ןעניז םעד ןיא גנוכיירגרעד רעזדנוא טימ ךָאנ טייוו רימ

 .דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאק רעניימ

 רימ ןבָאה ,דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאק רעשידַיי רעזדנוא ןופ ןטייצ עטסקידנעילב יד ןיא

 טנייה .ערעדנַא ןוא ןטסינָאלָאק-ַאקִַיי ןשיוװצ תוחּפשמ 2,600 ןופ לָאצ רעד וצ טכיירגעג טַאהעג

 ןטסינָאלָאק 677 ןופ טײטשַאב טסולרַאפ רעד ןוא תוחּפשמ עכלעזַא 1923 רימ ןלייצ גָאט וצ

 ,טגָאמרַאפ ןבָאה רימ סָאװ םעד ןופ 2690 ןפערטַאב סָאװ

 ?ןטסינָאלַאק עשירִיי רעניטנעגרַא גָאט וצ טנייה ןטעברַאב דרע לפיוו

 "נייא יז טָאה ,עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק-ַאקַיי רעד ןופ רָאי 73 יד ןופ ףױלרַאפ ןיא

 105.890 .רַאטקעה 484,410 טריזינָאלָאק טָאה יז עכלעוו ןופ ,דנַאל רַאטקעה 617.822 טפיוקעג

 ךעלטעטש יו ,ןקעװצ ענעדיישרַאפ רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ריא ךרוד ןענייז דנַאל רַאטקעה

 ןדָאב רעטכעלש ןוא וורעזער זיא טשער יד ןוא וו"זַאא

 ןוא שיוט ןופ סעצָארּפ ַא טכַאמעגכרוד טָאה הלחנ רעדעי ןופ רעדיוו טייקירעהעגנָא יד

 לייו ,גנודמערפרַאפ ןופ רַאפעג ןיא ןענַאטשעג ,טייהנגעלעג ַאזַא רעדעי ייב ךעלריטַאנ זיא

 רעסיורג ַא ןעועג טסינָאלָאק ןשידִיי םייב זיא רערעמ ןדָאב לקיטש ַא ךָאנ טשרוד רעד ביוא

 קידנעטש ןבָאה סָאװ ןדַי-טשינ ייב רערעמ לי ךָאנ ןעוװעג סע זיא -- רעשַייײדיא ןַא ןוא

 .ןדָאב לקיטש ַא ךָאנ קיריג ןעוועג ןוא טקנעבעג

 -יטַארעּפָאָאק ערעזדנוא ייב רַאפרעד זיא סעיסימ עטסלבָאנ ןוא עטסקילייה יד ןופ ענייא

 -עטַאמ ,ןעגנוגנערטשנָא עטסערג יד ןכַאמ ןוא ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןעמוקוצרעטנוא ןעוועג סעוו

 גנורעסערגרַאפ רעד וצ ןעניד לָאז ףיוקרַאפ ןיא טייטש סָאװ הלחנ יד זַא ,עשילַארָאמ יװ עלעיר

 .ריא ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ םינכש יד ןופ תולחנ יד ןּופ

 ץנַאג ןצנעגרעד ךיוא עקַאט לָאז ןוא ןיז עשיטסינָאלָאק ןריזינָאלָאק רַאפ ןעניד לָאז יז

 םעד ןָא טושּפ ןעק סָאװ טסינָאלָאק ןקינעי םעד ןופ ןרַאטקעה לָאצ עטגנידַאבמוא יד ,טּפָא

 ירעד לָאז סָאװ ,"ערקַאשט טרַאדנַאטס; רעד וצ .טפנוקנייא ןקירעהעג ןייק וצ ןעמוק טשינ

 .סערגָארּפ ןקיטיינ םעד ןכעלגעמ

 -נעכרַא ַאטילעַארזיא ָאירַארגַא ָאטנעמָאפ, רעד ןרָאװעג טעדנירגעג םעד בילוצ זיא סע

 ןעלטימ עמערָא יד טימ -- טנידעג שּפיה עקַאט רשפא -- ןעניד טפרַאדעג טָאה סָאװ ,"ָאניט

 -רעד וצ ידכ ,ןרעוו טרידיווקיל ןופ תולחנ ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סָאװ

 ןעועטַאר וצ ידכ ךיוא יו ,טנעה ענעשטנוװעג ןיא ןלַאפנײרַא ןלָאז תולחנ עכלעזַא זַא ןכעלגעמ

 -ברודַא סיוא ,ןרעױדַאב םוצ ,טמוק םיא סָאװ טנעמָאמ ןרעווש ַא ןיא טסינָאלָאק םעד טפָא ץנַאג

 .ןעלטימ יד ןופ ןלעפ ןכרוד ןה ,ןגָאלּפ-רוטַאנ ךרוד ןה ,ןכַאמוצ

 ליפ ױזַא עיצוטיטסניא רעד וצ ןזיװעגסױרַא טָאה שטנעמ רעשיטָאטש רעד סָאװ דָאש ַא

 ,גנוָיצַאב עטלַאק ַאזַא ןוא דנַאטשרַאפ ןופ ןלעפ ןוא ןליוו ןטכעלש ליפ ױזַא ,לוטיב

 זיא ,טנעצָארּפ 15 ןוא 10 ןשיװצ ןדָאב רעשידַיי ןרָאװעג טדמערפרַאפ ָאי זיא סע ביוא ןוא

 ןענעכערַאפ רימ סָאװ ןדַיי דצמ ןלעוװק ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טפיוקעגנייא לָאצ רעד ןופ טנָאנ

 ןיא זַא טנכערעג טרעוו רַאפרעד .ןעלטימ ענעגייא ךרוד טריזינָאלָאק ךיז ןבָאה סָאװ יד ןשיויצ

 -רַאפ ןבָאה ןדִיי סָאװ לָאצ רעד ןופ טנעָאנ .דנַאל רַאטקעה 471.000 ןַארַאפ ןענייז ץיזַאב ןשידִַיי

 ,דנַאל ןיא ָאד עיצַאזינָאלָאק רעזדנוא ןופ טייצ רעטסעב רעד ןיא טגָאמ
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 ? דנַאל ןיא ָאד סעינַאלַאק ערעזדנוא ךיז ןעניפעג ּוװ

 -ָארּפ ןופ קנַאדעג םוצ ,ןרָאװעג טריפרעד רעדָא ,ןעמוקעג זיא ל"ז שריה ןָארַאב רעד

 ,טלעוו רעדמערפ ַא ןיא טבעלעג ןרָאי ךס ַא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,ןסַאמ עשידִַיי ןריזיוויטקוד

 ןוא טינ רעסיורג ןיא ןסַאמ עשידִיי טימ ןפָארטעגנָא קילעפוצ ךיז טָאה רע .ןדִיי ןופ טיייו

 רךַאפ דיז לָאז סָאװ ריט ַא ןעניפעג ֹוצ םוא טלעוו רעד רעביא טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ טײקמערָא

 .ןגײלוצקעװַא ּפָאק םעד ּוװ ץַאלּפ עלעקיטש ַא ןוא םייה ַא ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ,ןענעפע יז

 ןייק ייז ןבָאה ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג רעטרעדנוהרָאי ןבָאה יז ּוו רעדנעל יד ןיא לייוו

 -בעטש ןוא ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ תוסנרּפ ןייק וצ ןענייז ,טַאהעג טשינ טכער עכעלשטנעמ

 .ןרעו וצ טכַארבעגמוא שיזיפ ןצנַאגניא קערש ןיא ןעוועג קיד

 ףיוא ןרָאװעג טכַארטרַאפ עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעד ןופ ןַאלּפ רעד זיא רַאפרעד

 -- ,ןסַאמ עשידִיי ןופ עיצַארטנעצנָאק רערעסערג ןייק וצ ןזָאלרעד טשינ לָאז רע זַא ,ןפוא ןַא

 -ךירפ וצ ,ןּפורג עשינטע ערעדנַא טימ גנושימסיוא וצ ןריפ לָאז סָאװ ,טײקטײרּפשעצ ןופ רָאנ

 ,םזיטילָאּפָאמסָאק וצ גנַאגרעביא ןכעל

 :םעד ןדיימסיוא טלָאװעג ןבָאה ,רעבעגטַאר ענייז ןוא שריה-ןָארַאב רעד זַא ,זיא ךעלגעמ

 .דנַאל יינ ַא ןופ טקנוּפ ןסיוועג ַא ןיא ןדִיי ןופ עיצַארטנעצנָאק ַא ףיוא ?םִייוגה ורמאי המל;

 רעדָא ןצניװָארּפ ףניפ ןיא ןרָאװעג טפיוקעג ןבָאה עניטנעגרַא ןיא ןדָאב רעד לָאז רַאפרעד

 :ןיא ךיז ןעניפעג סעינָאלָאק ערעזדנוא ןוא ןפורעג ןַאד ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט ּוװ ,סעינרעבוג

 :סערייא סָאנעוב ץניווַארּפ

 .שריה ָאיסירּוַאמ --- :ָאיסירּוַאמ עינָאלָאק

 .ַארעװיר ,ןיּפַאל ןוא שריה ןָארַאב

 .64 עטירד יד ןוא ,217 עטייווצ יד ,ןטסינָאלָאק 65 טלייצ עטשרע יד

 לָאצ רעד טיול עינָאלָאק עטקַאּפמָאק עקיצנייא יד גָאט וצ טנייה זיא ןיּפַאל עינָאלָאק יד

 םענעגייא לַאנָאיצַאנ ןוא ןלערוטלוק ,ןלַאיצָאס ,ןשימָאנָאקע םעד טיול ךיוא יװ ,ןטסינָאלָאק

 .ןבעל

 :עפ- ַאטנַאס ץניווָארּפ

 .ליווסעזָאמ -- ליוװסעזָאמ עינָאלָאק

 .סערעס ,ערָאיפעטנָאמ עינָאלָאק

 .77 טימ עטייווצ יד ןוא ןטסינָאלָאק 2423 טימ עטשרע יד

 :סָאיר-ערטנע ץניווָארּפ

 .ערעדנַא ןוא ַארַאלק ,זעגנימָאד ,ַארַאלק עינָאלָאק

 .ַאטירַאלק ַאל ,ָאינָאטנַא ןַאס עינָאלָאק
 .ןטסינָאלָאק 2923 ןלייצ עדייב

 ןטסינָאלָאק 126 טלייצ ,ָאסַאבליװַאסַאב ,ליוונעיסול עינָאלָאק

 ןוא ַאלעברוק .רָאדַאװלַאס ןַאס ,ַארעב ןוא זעּפָאל ,לַאנרעדעּפ ,לעבַאזיא ַאטנַאס עינָאלָאק

 .סָאּפמַאק לַארענעג ,סָאמ רעטלַאװ

 ,ןטסינָאלָאק 168 ןלייצ סָאװ יַאכַאבוא ,יַאטַאשז-רַאמלַאּפ עינָאלָאק

 ןטסינָאלָאק 71 טלייצ סַארַאקלַא ןהכ-ערגנוא עינָאלָאק
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 ן | :ָארעטסע לעד ָאגַאיטנַאפ ץניווָארּפ

 ףןטסינָאלָאק 10 -- ַארָאד עינָאלָאק

 :ַאפמַאּפ ַאל ץניווָארּפ

 ןטסינָאלָאק 104 -- ינָאקסַאנרעב ,ןעוועל סיסרַאנ

 ןטסינָאלָאק 2 -- ָארגענ ָאֵיר

 .טנָאמרעד ןביוא ןיוש יו ,1.686 -- אקַיי רעד ןופ ןטסינָאלָאק לכה-ךס

 טײרּפשעצ סנטסרעמ ןענייז ןעלטימ ענעגייא ךרוד דרע ןברָאװרעד ןבָאה סָאװ עקינעי יד

 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 -ָאק; :ָאקַאשט :ןענייז ןרָאװעג טריזילַאער זיא עיצַאזינָאלָאק ַאזַא יו ןטקנוּפ-טּפיוה יד

 .'דנַא ןוא ַאגנָאלַאשזיוו ,סָאנַאדעמ ,ַאבלַאדַאשזיוו ,ָארגענ ָאֵיר ,ַאקָאר לַארענעכ ,"ַאסור ַאינָאל

 ?סעינָאלַאק ערעזדנוא ןיא טריוויטלוק ןרעװ סָאװ ןטקודַארּפ יד ןענייז עכלעוו

 טריוויטלוק סנטסרעממַא טרעװ סָאַיר-ערטנע ץניװָארּפ רעד ןופ סעינָאלָאק ערעזדנוא ןיא

 רַאפ ןה ןשזַארופ יד ץַאלּפ ןסיורג ַא טרָאד ןעמענרַאפ ןרָאי עטצעל יד .סָיַאמ ןוא ןָאַיל ,ץייוו

 .תועירז עטרילָארטנָאק סלַא ףיוקרַאפ ןרַאפ ןה ,עשַאּפ

 -רַאפ ןרַאפ עינַאװעדָאה-יפ יד זיא ןטפַאשטריװ עקיטרָאד יד ןופ גייווצ רעטייווצ רעד

 .שיילפ ןופ ףיוק

 .טכוצ-תופוע ןופ עטרעפ יד ןוא עיצקודָארּפ-ךלימ יד זיא עטירד יד

 טמענרַאפ ,ערָאיפעטנָאמ ןוא ליווסעזָאמ ךיז טניפעג סע ּוװ עפ-ַאטנַאס ץניװָארּפ רעד ןיא

 ןופ וויטלוק רעד ןוא יפ ןופ עינַאװעדָאה יד עיצקודָארּפ רעד ןיא ץַאלּפ עטסנעעזעגנָא סָאד

 .העירז רַאפ יו עשַאּפ רַאפ ןרעצול

 ןַא טרָאד טמענרַאפ סנטצעל ןוא ןָאיל טריוויטלוק ךיוא טרעוו בַאטשסַאמ ןרענעלק ַא ןיא

 ןשזַארופ ןופ וויטלוק רעד טרָא ןעזעגנָא

 -ענעטעמס ןביז-סקעז ןיא טרעוװ סָאװ עיצקודָארּפ ךלימ יד ךיוא טרָאד זיא קיטכיוו

 -ָאָאק רעד ןיא טקישעגרעביא ךעלגעט-גָאט טרעוװ ןוא ענעטעמס ןיא טעברַאעגסיוא ןקירבַאּפ

 רעצנַאג רעד ןופ 5400 ןופ טנָאנ סיוא טעברַא סָאװ "?רָאקנַאס,; קירבַאפ-רעטוּפ רעוויטַארעּפ

 ,דנַאל ןופ רעטוּפ

 עקיזיר יד טָא ןדנירג וצ וויטַאיציניא יד זַא ,ןקרעמַאב וצ קידנעייגייברַאפ ָאד יאדכ

 זיא ןוא ןקירבַאפ-ענעטעמס עקיטרָאד יד דצמ ןעמוקעג זיא קירבַאפ-רעטוּפ עוויטַארעּפָאַאק

 טנייה זיב זיא ריא ןיא גנוקילײטַאב רעייז ןוא ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ייז ןופ סנטסרעמ עקַאט

 .עקידװעעזנָא ןַא גָאט וצ

 טרעװ ןיּפַאל ןוא ,שריה ןָארַאב סעינָאלָאק ערעזדנוא ןיא ,סערייא-סָאנעוב ץניװָארּפ ןיא

 .ןרעצול ןוא רעבָאה ,ןטשרעג ,ןרָאק טריוויטלוק סנטסרעממַא

 ליויסעזָאמ ןופ רעד טימ ךיילגוצ טעטילַאװק רעטוג ןופ טרָאד זיא ןרעצול ןופ העירז יד

 .ַארָאד ןופ ןוא

 טמוק ךָאנרעד ,עיצַאטָאלּפסקע רעד ןיא ןַאלּפ ןטייוצ םעד טמענרַאפ עינַאװעדָאה-יפ יד

 .בַאטשסַאמ ןרענעלק ןיא ,טכוצ-תופוע יד ןוא ךלימ יד

 -ַאבק עויטַארעּפָאָאק רעד ךרוד טעברַאעגסיױא ץַאלּפ ןפיוא טרָאד טרעו ךלימ רעד ןופ

 -ץַאזּפָא ןטוג ַא ןעניפעג עכלעוו ,ןטעטילַאװק ןוא סעקרַאמ ענעדיישרַאפ ןופ ןזעק "שריהדןָאר
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 -עגסױרַא ןטלעז ןרעוװ ןוא ערעדנַא ןוא ַאקנַאלב ַאיהַאב יו ,טעטש ערעטנענ יד ןיא קרַאמ

 ,טָאטשטּפױה רעד ןופ קרַאמ ןפיוא טקיש

 ָָארַאב ןופ יו עבלעז יד טעמכ זיא ןעוועל סיסרַאנ ןופ קיטסירעטקַארַאכ עיצקודָארּפ יד

 -ךלימ יד ןרעצול טריצודָארּפ קיצניו רָאג ןרעוו ןטרָאד סָאװ ,םענסיוא םעד טימ ,שריה

 ,ָאטשינ טעמכ ןענייז טכוצ-תופוע ןוא עיצקודָארּפ

 סע ,קרַאמ ןרַאפ לעיצעּפס ןוא עשַאּפ רַאפ ןרעצול עטוג רָאג ךיז טמוקַאב ַארָאד ןיא

 -גרַאװנטרָאג עקיטרָאד יד .ןטַאטלוזער עסיורג ןָא וויטלוק!עטַאװ ןופ ןוװּורּפ ןעוועג ךיוא ןענייז

 ןטקודָארּפ עכלעזַא ערעדנַא ןוא סענעװַאק עטוג יד טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןטקודָארּפ

 ןשיוצ ןוויטלוק ןטלַאהעגנָא ןוא טייזרַאפ ךעלרעי טרעוו ןטקודָארּפ עטנכערעגסיוא יד טימ

 -תומהב רעד רַאפ טזָאלעג טרעװ דרע עקירעביא יד ,דנַאל רַאטקעה 240,000 זיב 0

 ךענייז סָאװ תומהב לָאצ רעד רַאפ קינייוװ ןייז וצ סױרַא קידנעטש ךיז טזייוו סָאװ עינַאװעדָאה

 ,ןַארַאפ

 ? ןטסינַאלַאק ערעזדנוא לַאיצָאס ןוא לערוטלוק ,שימָאנָאקע סיוא ךיז ןבעל יוװ

 יירד ןופ עדַאטס רעד ןופ ךעלרעי טמוקַאב ןעמ סָאװ ךלימ רעטיל ןָאילימ קיסיירד יד ןופ
 טנזיוט קיצכעז טרעדנוה יד ןופ ףיוקרַאפ-רעייא ןוא תופוע ןופ ,תומהב ּפעק טנזיוט טרעדנוה

 ןעמוקַאב ןרַאטקעה ,240.000 זיב 200,000 עטייזרַאפ יד ןופ סעשטעסָאק יד ןופ ךיוא יװ ,תופוע

 .ךעלרעי סעזעּפ ןָאילימ 450 ןופ טפנוקנייא ָאטורב עינָאלָאק ערעזדנוא
 -יא טנעצָארּפ קיסיירד טימ ןלַאפעג עיצקודָארּפ-טינשכרוד יד זיא רָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא

 -נייא ָאטורב ןיא רעבָא טָאה יז .ןגַאלּפ ערעדנַא ןוא שינעקירט רעטנָאמרעד-ןביוא רעד רעב

 -טקודָארּפ יד ןופ גנורעכעה רעד רעביא סעזעּפ ןָאילימ 450 יד וצ טנָאנ ןפָארטַאב טפנוק

 -כַא טרעדנוה טבײלב ,ןבַאגסױא טנעצָארּפ קיצכעז ּפָארַא ןענעכער רימ בוא ,ןזיײרּפ
 .סעזעּפ 106.762 -- ךעלטינשכרוד טסינָאלָאק ןדעי רַאפ ,טפנוקנייא רענייר סעזעּפ ןָאילימ קיצ

 טַאהעג טשינרָאג ןבָאה ןטסינָאלָאק לייט עשביה ַא יװ ױזַא זַא ,ןענָאמרעד וצ קירעביא
 ךעלריטַאנ ןבָאה ערעדנַא יד ןוא ןבַאגסױא ןוא טעברַא ןגָארטעגוצ ייז ןבָאה עשטעסָאק ןייק
 .ןזיוועגנָא זיא סָאװ ,טינשכרוד ןופ רערעמ ןעמיקַאב

 ןוא ןלַאימערג ןיא ןוויטַארעּפָאָאק-רַארגַא ערעזדנוא ןופ לָאר יד

 טסינָאלָאק ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע

 -ָאק ןשידִיי ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןוא *עלַאימערג, יד ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא

 -ץַאלּפ ןעזעגנָא רָאג זיב ַא עוויטַארעּפָאָאק-רַארגַא עלַאקָאל יד טמענרַאפ ,ןרעזדנוא טסינָאל

 -טּפױה רעד ןיא ָאד ץַאלּפ-ץיז ריא טָאה סָאװ ,"ַאירַארגַא דַאדינרעטַארפ, יד ,עלַארטנעצ יד

 .סעינָאלָאק יד ןופ ןסערעטניא יד ןפ גנוקידייטרַאפ עקיטייזלַא יד טצנעגרעד ,טָאטש

 לָאצ רעד ןיא סעינָאלָאק ערעזדנוא ןיא ןַארַאפ ןענייז סעוויטַארעּפָאָאק עלַאקָאל עכלעזַא

 -נעצ רעטנָאמרעדנבױא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןענייז ייז ןופ 24 -- קיצנאווצ ןוא עכעלטע ןופ

 רעייז ןפיוקרַאפ ,ןצונ ןוא םוסנָאק ןרַאפ ףיוקנייא רעייז ןכַאמ ייז רעכלעוו ךרוד ,עלַארט

 -ָאק רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ םינינע עלַא ןעיורט ןוא עיצקודָארּפ

 .טקערידמוא יצ טקעריד עיצַאזינָאל

 ןוא ןעלקיטרַא ןופ לייטסיוא םוצ סנטסרעממַא ךיז ןעמדיוו ןוויטַארעּפָאָאק-רַארגַא יד

 .רעדילגטימ יד ןופ עיצקודָארּפ רעד ןופ ףיוקרַאפ םוצ יװ ,ןצונ ןוא םוסנָאק ןרַאפ ןטקודָארּפ

 סָאװ המהב ַא ןופ שיוט ןוא שיילפ ןופ לייטסיוא ןטימ לעיצעּפס ּפָא ךיז ןביג ייז ןופ עקינייא

 .עקטַאי רעוויטַארעּפָאָאק ןייז וצ טלעטש דילגטימ רעד
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 יז ,עירטסודניא-ךלימ רעד ןופ ּפַאטע ןטשרע םעד טימ לעיצעּפס ּפָא ךיז ןביג ייז ןופ ןיינ

 ןטעברַא ןיינ יד ןשיװצ ערעדנַא ;"רָאקנַאס, ןיא רעביא יז ןקיש ןוא ענעטעמס יד סיוא ןטעברַא

 .רעטוּפ ןוא זעק סיוא

 עטייוצ יד יו החּפשמ ןייז רַאפ יו דילגטימ ןרַאפ ןענייז סעוויטַארעּפָאק עקיזָאד יד

 ףיוא טרעװ ןטרָאד ןוא ףיוקרַאפ םוצ עיצקודָארּפ עצנַאג ןייז טעמכ רע טגנערב ןיהַא ;םייה

 ,דילגטימ ַא ןשיװצ יו רעדילגטימ יד ןשיװצ ךוסכס רעדעי טקידיילרעד ןפוא ןכעלדירפ ַא

 ןייז טשיִנ לָאז סע ןעמעוו טימ

 -יזעג רעד עוויטַארעּפָאָאק רעד ןעקנַאדרַאפ וצ דילגטימ רעד טָאה סָאמ רעשביה ַא ןיא

 ּוליִפַא .שטנעמ סלַא עדריוו ןייז ,ןסערעטניא עלַאימערג ןוא עשימָאנָאקע ענייז ןופ טייקטרעכ

 ,גנולקיװטנַא רעויסערגָארּפ ןוא ןיײזטסּוװַאב ןייַז

 טא דעעש ריק 7 עד

 ןרעקַא ןרַאפ טידערק ןיא שינעפרעדַאב קידנעטש ַא ןַארַאפ זיא סעינָאלָאק ערעזדנוא ןיא

 וצ יז םוא עיצקודָארּפ יד ןטלַאהוצסיױא ידכ ;"עשטעסָאק , יד ןעמענּפָארַא ןרַאפ ;ןעייז ןוא

 תובוח יד ןלָאצ ןופ סעטָאװק יד ןעמוקוצכָאנ ידכ ךיוא יו ,טייצ רעקיסַאּפ רעד ןיא ןפיוקרַאּפ

 רעד ןעוו ןַאד וליפַא .ןשינעפרעדַאב ערַאבטסָאק ןוא ןרעייטש עכיוה יד ,עירענישַאמ רעד רַאפ

 -רעט ןקידרעטעּפש ַא ףיוא זיא םיא רַאפ גנולָאצַאב יד ןוא רעטפיוקרַאפ ַא ןיוש זיא טקודָארּפ

 .האוולה ַא ךָאנ ןעמוקנָא טסינָאלָאק רעד זומ ןימ

 ןענעק סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןיוש ןענעז סעינָאלָאק עשידִיי ערעזדנוא ןיא זַא זיא תמא

 ,טידערק וצ ןעמוקנָא רעבָא ןזומ ןטסינָאלָאק עטסרעמ יד ,טפַאשטריװ רעייז ןריצנַאניפ ןיילַא

 -נַאניפ ריא רַאפ ןלַאטיּפַאק עקידלַאװג טרעדָאפ ןוא ערעסערג ַא זיא גנומענרעטנוא יד לייוְ

 ,גנוריצ

 ;עיע ההטשס ייד ק

 -רענָא וצ סע ךעלקיטייוו ןעמוקסיוא טשינ לָאז ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד לפיוו ףיוא

 -קירוצ שביה ןענייז סעינָאלָאק ערעזדנוא ןופ לייט עסיורג ַא זַא ןרעו טגָאזעג ךָאד זומ ,ןענעק

 רעייט וצ סיוא טגָארט ,ןסיורד ןופ גנולייוורַאפ ןוא רוטלוק ןעגנערב לייוו ,לערוטלוק ןענַאטשעג

 ,לטעטש ןטנעָאנ וליפַא רעדָא עינָאלָאק ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ןשטנעמ סעּפורג עניילק יד רַאפ

 ןקעטָאילביב ענייש ןַארַאפ ןענייז סעינָאלָאק ערעזדנוא ןופ ןטקנוּפ עלַארטנעצ עקינייא ןיא

 -ַאּפַא עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא טרעוו סע .רעכיב יד טיינַאב ןטלעז רעבָא ןרעװ סע עכלעוו ןיא

 ןוא רענעיל עכלעזַא ערעדנַא ןוא טנגוי עקידנרידוטש יד סנטסרעמ ןענייז רעכוזַאב יד .עיט

 .לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא רעכוזַאב

 -עג ןרעװ רעכיב עשידַיי רעקיצניוװ ךָאנ ןוא טרינָאבַא ןרעו ןעגנוטייצ עשידִיי קיצניוװ

 רעד טמענרַאפ ןָא ןביוא םעד ּוװ עסערּפ רעשינַאּפש רעד טימ קיטסייג ךיז טזייּפש ןעמ ;טפיוק

 רעד רַאפ ךעלדעש ןענייז סָאװ ןלַאנרושז ּפיט םעד טימ ןוא סעיײנייצילָאּפ יד ןוא טרָאּפס

 ,טנגיי

 יל אי צא ס

 רעבָא ,לארשי-תנידמ טעמדיוװעג סנטסעמ זיא סָאװ טייקיטעט ַא ןַארַאפ ָאי זיא לַאיצָאס

 ,שינעפרעדַאב רעדָא גנומענרעטנוא רעלַאקָאל רעד ןטלעז

 -ערג ליפ ןענייז ןטייקכעלגעמ יד ּוװ ,טָאטש רעסיורג רעד וצ טעדנעוװעג ןענייז ןגיוא יד

 ,סיוא לָאמַא ייז טצונ ץעמע ןוא ערעס

 א "ברא



 סעריײיא סָטנעוב ןיא הליהק רעשירִיי רעד ןֹופ סקנּפ

 עיצקודָארפ רענעגייא רעד ןופ עיצַאזילַאירטסודניא יד

 "רָאקנַאס, קירבַאפ-רעטוּפ עוויטַארעּפָאָאק יד טנָאמרעד קידנעייגייברַאפ ןיוש ןבָאה רימ

 ,דנַאל ןופ עירטסודניא-ךלימ רעד ןיא טרָא ןעזעגנָא ַאזַא טמענרַאפ סָאװ

 סָאװ קירבַאפ-רעטוּפ עוויטַארעּפָאָאק ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,סָאיר-ערטנע ,ָאסַאבליװַאסַאב ןיא

 טריזילַאירטסודניא סָאװ ,סעוויטַארעּפָאָאק ןופ עיצַארעדעפ רעסָאיר-ערטנע רעד וצ טרעהעג

 ..רעטוּפ טעטילַאװק עטוג ַא טמוקַאב יז רעכלעוו ןופ ,םורַא טנגעג רעשביה ַא ןופ ךלימ יד

 ַא עיצקנופ רעלופ ןיא ןיײרַא ןוא ןרָאװעג טקידנעעגסױרַא זיא רָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא

 רעד ןבענ סָאיר-ערטנע ,זעגנימָאד ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ קירבַאפ-למיוב עסיודג

 ןייגרעביא ןיא טלַאה סָאװ רָאטַאװעלע ןטימ טפַאשהנכש ןיא ןוא ןעמָאנ ןבלעז ןטימ עיצנַאטס

 .סעוויטַארעּפָאָאק יד ןופ עלַארטנעצ רעד וצ רעדָא רעוויטַארעּפָאָאק רעקיטרָאד רעד וצ

 םענעגייא םעד ןופ ןטקודָארּפ-בוס ןוא למיוב םעד סיוא טעברַא סָאװ קירבַאפ עקיזָאד יד

 ,טיובעג יז טקערידמוא יצ טקעריד ןבָאה סָאװ סעוויטַארעּפָאָאק יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ ןָאַיל

 דילגטימ רעד סָאװ עיצקודָארּפ רעד ןופ גנוקידייטרַאפ ןופ םעלבָארּפ יד ןזייל וצ ןפורַאב זיא

 .עוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא ןיירַא טגנערב

 ןרַאפ זיירּפ עקיטכיר יד ןעמוקַאב ןופ לקיצ רעד טקידנערַאפ יו טעמכ טרעוװ םעד טימ

 -ַארעּפָאָאק יד סָאװ עיצקנופ רעד ןופ לקיצ רעד טקידנערַאפ םורַא ױזַא זיא סע ,טקודָארּפ

 -ירבַאפ םוצ ןפיוקרַאפ םיא ןוא דילגטימ םייב טקודָארּפ םעד ןעמענוצ ןופ טַאהעג טָאה עוויט

 טָאה רָאנ טסנידרַאפ ןסיורג ןטימ ןבילברַאפ רָאנ טשינ זיא סָאװ ,רעריטרָאּפסקע םוצ ,טנַאק

 .רעכיורברַאפ ןוא טנעמוסנָאק ןופ יו רעריצודָארּפ ןופ ןדָאש םוצ טרעייטרַאפ קידנעטש םיא

 טנדרָאעגנייא ןוא טיובעג זיא ,סעזעּפ ןָאילימ קיסיירד טסָאקעג טָאה קירבַאפ-למיוב יד

 -גיײרַא ןבָאה וצ ןזיװַאב ןיוש רָאי ןטשרע ןיא טָאה ןוא קינכעט רעד ןופ טרָאװ ןטצעל ןטיול

 טגעלפ סָאװ חור ןופ סעזעּפ ןענָאילימ עשביה ןָאיל םענופ רעריצודָארּפדַארגַא ןרַאפ טכַארבעג

 .רעלטימרַאפ ןכעלצונמוא םייב ןביילברַאפ טציא זיב

 ןרעװ טנכערַאפ טשינ ןצנַאגניא ןעק עיצַאזילַאירטסודניא עטנכערעגסיוא יד-טָא ביוא

 ױזַא ןגָארטעגײב םעד וצ רעבָא ייז ןבָאה ,ןטסינָאלָאק עשידִיי ערעזדנוא וצ עקירעהעגנָא סלַא

 .ןרעװ וצ טנָאמרעד ָאד טנידרַאפ סע יוװ ליפ

 רעד ןופ בצמ ןקיטנייה םעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ןוא רעוו

 ? עיצַאזינָאלַאק עניטנענרַא-שירִיי

 עריא ,טייקטנשקעעגנייא עטּפָא ריא ,ןתועט סַאקִיי רעד זַא טשינ לפייווצ ןייק רָאג זיא סע

 ןסיורג ַא ןבָאה ,עיצַאזינָאלָאק רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עטסַאּפעגוצ טשינ רָאג

 ףױלרַאפ ןיא עיצַאזינָאלַָאק רעשידִיי רעד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ םעד ןיא טייקידלוש קלח

 ,רָאי 73 יד ןופ

 טשינ עלַארטנעצ רעד וצ זיא טסינָאלָאק ןשידַיי רעניטנעגרַא ןופ יירשעג -ייוו רעטּפָא רעד

 -גער עטרעווילגרַאפ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז רע טָאה ןעגנַאגרעד ָאי לָאמַא רע זיא ןוא ןעגנַאגרעד

 -מוא יד טימ ,טייצ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג טשינ טייוו ןענייז סָאװ ,ןּפיצנירּפ ןוא ןעל

 -ַאב ריא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד טימ ,עיצַאזינָאלָאק ןופ םערָאפ רעד טימ ,ןדנעטש

 עשידַיי יד ןוא קימָאנָאקע יד ,ןשינעעשעג-טלעוו יד סָאװ סרוק םעיינ ןטימ יו טקיטפעש

 .טרעדָאפעג ןבָאה ןסערעטניא

 -ָאק רעד תבוטל גנורעדנע עסיוועג ַא ןעמוקעגרָאפ ןיז םעד ןיא זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -וצ ןופ יירפ לָאמ עלַא טשינ ךיוא זיא ןוא טעּפש וצ לסיבַא ןעשעג רעבָא זיא סע .עיצַאזינָאל

 ענעמונעגנָא עלַא טשינ זַא ןרעוו טגָאזעג ךיוא ףרַאד טייז רעטייווצ רעד ןופ .טיײקנטלַאהעגקיר
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 טלָאװעג תמאב ןבָאה רעדָא ,ריא רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןענייז עיצַאזינָאלָאק רַאפ ןטַאדידנַאק

 -עג ריא וצ טנלע ןוא טױנ רעסיורג רעד ןופ טושּפ ןענייז ייז ןופ ךס ַא ,ןטסינָאלָאק ןרעוו

 רעד ייב ,טכייל יז ןבָאה ןוא דָאירעּפ-סגנַאגרעביא סלַא ,טכַארטַאב יז ןבָאה ,ןרָאװעג ןסיוטש

 ,טזָאלרַאפ טייהנגעלעג רעטשרע

 םעד ןעמונעגוצ טָאה עניטנעגרַא ןייק עיצַארגימיא רעשידִיי רעד ןופ לעטשּפָא רעד

 -עג ןענייז ןטנַארגימיא לייט לייוו -- עיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ טולב שירפ ןופ סולפוצ-טּפיוה

 ןייק ןייז ןעועג טשינ לָאז לַאפּפָא רעד לפיוו ןוא עיצַאזינָאלָאק רַאפ ןטַאדידנַאק סלַא ןעמוק

 ןטלַאהעגנָא רעדָא טרעסערגרַאפ ןוא ןבילברַאפ סעּפע םיא ןופ קידנעטש ךָאד זיא -- רעשביה

 ,לָאצ-ןטסינָאלָאק יד

 -עגפיורַא םייה רעטלַא רעד ןיא יד ןזָאלרַאפ וצ גָאװצ םעד ןסעגרַאפ טכייל ןבָאה ןדִיי

 -דרע רעד וצ לעיצעּפס -- טעברַא רעוויטקודָארּפ וצ ןייגוצרעביא ןוא תוסנרּפ-טפול ענעגנוװצ

 .טעברַא

 ןופ לַאטיּפַאק ַא ,גָאט וצ טנייה ,ךיז טרעדָאפ ,טסינָאלָאק ַא ןופ גנונעדרָאניײא רעדעי רַאפ

 רעלענָאיצַאר ַא ןוא רעטרעכיזעג ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא טפנוקנייא רעד .םעזַעַּפ ןַאילימ ייווצ

 טכיירגרעד לַאטיּפַאק ַאזַא טימ ןרעוװ סָאװ ןטסנידרַאפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא טשינרָאג זיא ןוא

 .תוסנרּפ ןוא ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ייב ,טָאטשטּפױה רעד ןיא

 יװ טעמכ זיא יז ,ןדנּוװשרַאפ ןצנַאגניא יװ זדנוא ייב זיא ןבעל ןשיפרָאד ןופ עילידיא יד

 ,רוטַארעטיל רעגיה רעזדנוא ןיא ןעניפעג וצ טשינ רעמ זיא ןוא עינָאלָאק ןיא ָאטשינ

 ערעווש טכַאמעגכרוד טָאה ,ןײמעגלַא ןיא דנַאל ןופ רוטלוקירגַא יד יװ ,עיצַאזינָאלָאק יד

 ַארוקוט, ,קירעשייה ןופ ,לגָאה ןופ ,ןעגנוציילפרַאפ ןופ ,שינעקירט ןופ ןרָאי ערעטיב ןוא

 ,ןגָאלּפ ןוא ןטקעזניא רעטנזיוט רשפא ןוא רעטרעדנוה ערעדנַא ןופ יװ "ַאשזאר

 םייב עיצַאטָאלּפסקע עכעלנייועגרעסיוא יד זיא רוטלוקירגַא רעד רַאפ גָאלּפ ערעווש ַא

 -רעד ךָאנ טָאה עיצַארעּפָאָאק-רַארגַא יד .טכוצ-יפ רעד ןופ יו עיצקודָארּפ רעד ןופ ףיוקפיוא

 טושּפ רערימוסנָאק רעד ןוא טבױרַאב טרעוװ רעריצודָארּפ רעד ןוא ןָאטעגפיוא קינייװ לייוו

 ,טלדניװשַאב

 לוַצ יד וצ זיב לָאמטּפָא ןכיירג ןצנַאטסניא ערעדנַא ןוא גנוריגער רעד ןופ ןרעייטש יד

 םעד ןופ ןוא רוטלוקירגַא רעד ןופ טמוק סָאװ ,עיצקודָארּפ רעד ןופ ףערטַאב ןופ לטירד

 ,טכוצ-יפ

 "נַאג רעד ןופ לטירד ַא טעמכ ןעגנולשעגנייא טָאה טָאטשטּפױה רעד ןופ יטירעּפסָארּפ יד
 םעד קנַאד ַא ,עיצַאזילַאירטסודניא רענעזָאלבעגפיוא רעד קנַאד ַא דנַאל ןופ גנורעקלעפַאב רעצ
 דנַאל ןופ ןרעניא רעד ןעוו -- ןעָארויב-סגנוריגער יד ןיא ןשטנעמ ןסַאמ עקידלַאװג ןביײרטנָא
 ןטפעשעג ערעסעב סָאװ ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ רעד קנַאד ַא ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ יװ ןצנַאגניא זיא

 .ןטײקכעלמעװקַאב ןוא ןבעל ןרעסעב םעד קנַאד ַא ןוא

 סיוא רעבָא טגָארט יז -- דנַאל ןפיוא ןלעפ סָאװ ןשטנעמ יד ןטָארטרַאפ טָאה ןישַאמ יד
 טשינ טפַאשטריװ רעד ןופ ןענעק עכלעוו תובוח עסיורג ןיא ןיירַא טביירט ,רעייט קידלַאװג
 .ןטסָאק-ריצודָארּפ יד ףיוא רעווש ךיז טגייל ןוא ןרעוו ןגָארטעגרעביא

 -ימ ןוא רעניילק רעד וצ טסַאּפעגוצ טשינ טייוו ןענייז רעטעברַאדלעפ ןרַאפ ןצעזעג יד

 ץנַאג ןקיטומ ןצנַאטסניא ערעדנַא ןוא גנוריגער רעד דצמ גנוָיצַאב יד ןוא טפַאשטריװ רעלעט

 ,דנַאל ןופ עיצקודָארּפ רערַאוקעּפָארגַא רעד ןופ גנולקיװטנַא יד קיצניוװ

 ןבירטעג ןבָאה סָאװ םימרוג ןופ המישר עצנַאג יד טשינ טייוו זיא עטנכערעגסיוא סָאד

 ,ןטסינָאלָאק לָאצ ןופ גנורענעלקרַאפ רעד וצ
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 ? ץיצַאזינָאלָאק רעשירַיי רעד ןופ טסולרַאפ רעד טײטשַאב סָאװ ןיא

 סָאװ םעד ןיא טײטשַאב עניטנעגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִַיי רעד ןופ טסולרַאּכ רעד

 טפָא ץנַאג ןיא ןוז רעד ןוא טנעצָארּפ 26 טימ ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא ןטסינָאלָאק לָאצ יד

 .ןטַאט ןטלַא םעד ןטייברַאפ ןעמוקעג טשינ

 לפיוו ףיוא ןוא ,דנַאל ןופ רוטלוקירגַא רעד ןופ בצמ רעד סָאד זיא ןײמעגלַא ןיא רעבָא

 ,גנורעפטנערַאפ עסיוועג ַא ריא ןיא ךָאד ןעמ טניפעג ,עגולק רָאג ןייק טשינ זיא טסיירט יד

 ןיא עיצַאזױװיטקודָארּפ וצ ןייגרעביא ןופ םולח סנטַאט רעדָא סנדייז םעד זַא בָאגוצ םעד טימ

 .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןוא טּפעװעגסיױא שּפיה

 רעד סע זיא סנטסרעמ זַא ,ןגָאז ליוו סָאד ןוא ןטלַאהעגנָא טרעוו ןגעקַאד ןדָאב חטש רעד

 ןדַיי לָאצ עניילק ַא טַאלג רעדָא ,טסינָאלָאק ַא ןופ לקינייא סָאד רעדָא ןוז רעד ,עטַאט רעטלַא

 רעייז ןופ לייט ַא ןריטסעווניא רעדָא ןטלַאװרַאפ ,ןטעברַאַאב סָאװ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ

 גנודניברַאפ ַא ןבָאה וצ םוא ,ןגרָאמ ןטימ רערעכיז ןייז וצ םוא דנַאל ןופ ףיוק ןיא לַאטיּפַאק

 טנעָאנ ןייז ןוא הסנרּפ רעלעבָאנ ַא ייב ךיז ןבעלוצסיוא םוא ,עיצַאזינָאלַאק רעשידַיי רעד טימ

 .רוטַאנ רעד ןופ

 -טּפיױה יד ןיא לָאצ יד ןָא טלַאה ןוא טײקיטרַאנדיײשרַאפ ןיא ןסקַאװעג זיא עיצקודָארּפ יד

 זיא תיכוע יװ רעייא ,ךלימ ,שיילפ .סִיַאמ ,רעבָאה ,ןרָאק ,ןטשרעג ,ןָאיל ,ץייוו יו ןטקודַארּפ

 .ןלַאפעג שּפיה

 ריפסיוא רעד

 דנַאל ןיא ָאד טכוציפ ןוא רוטלוקירגַא רעד טימ טריסַאּפ סע סָאװ טכַא ןיא ןעמענ רימ ןעוו

 -נידַאב יד ּוװ -- לארשי ןופ בשומ ןיא ךיוא זַא ןענעייל רימ ןעוו ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןוא

 טרָאד ךיוא ףרַאד ךָאד ןוא --- ,דנַאל ןגיה ןיא יו ערעקיטסניג ןענייז עיצַאזינָאלָאק רַאפ ןעגנוג

 -ַאב ןוא ןטנדרָאעגנייא ןיוש סנטַאט ןפיוא ןביילברַאפ ןלָאז רעדניק יד זַא ,ןרעװ טפמעקעג

 ףרַאד גָאט וצ טנייה זַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ רימ ןעוו -- ןורחא ןורחא ןוא ;בשומ ןטלָאצ

 טכַא טנזיוט ףניפ) 5.846.000.000 ןטסָאקּפָא ןטסינָאלָאק עשידַיי 1923 ןופ גנונעדרָאניײא יד רָאנ

 רַאטנעװניא רעייז סָאװ םעד ןופ קידנדייר טשינ ןיוש ,סעזעּפ (ןָאילימ קיצרעפ ןוא סקעז טרעדנוה

 ױזַא יו --- ןגָאמרַאפ רימ סָאװ סָאד זַא ןייטשרַאפ וצ טכייל זיא ,עמוס יד רעבירַא טייוו טגייטש

 .עיציזָאּפ עשידַיי עקיטכיוו ַא שילַארָאמ ןה ,לעירעטַאמ ןה רָאפ ךיז טימ טלעטש ,זיא סע

 ַא רַאפ סָאװ ףיוא -- טסינָאלָאק רעשידִיי רעניטנעגרַא רעדעי זדנוא רַאפ זיא רַאפרעד

 -כַא יד טנידרַאפ רע ןוא רעייט -- ,ןטלַאװרַאפ רעדָא ןטעברַאַאב טשינ ןדָאב ןייז לָאז רע ןפוא

 .ןדַיי רעניטנעגרַא יד ןופ גנוט
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 עדײרֿפ השמ

 עניטנענרַא ןיא

 ןרָאי טטצעל יד ןענַאטשטנַא זיא חכ רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלעיצנַאניפ רעקיטְכעֶמ ַא

 סָאד .סערייא-סָאנעוב סיורג ןיא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא סרעדנוזַאב ,עניטנעגרַא ןשידַיי ןיא

 ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ טקריוועגטימ קידנטיײדַאב טָאה סָאװ םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעד :זיא

 "נַא ןטסעפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ קיטייצכיילג ךיז טָאה רעבָא ,רחסמ םעד ןוא עירטסודניא רעד

 -רַא עקיטעטליוװ ערעזדנוא רַאפ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןתוכרטצה יד רַאפ רַאּפש

 ןטלַאטשנַא-ךןרעל ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק ,סעיצַאזינַאג

 -רַאנגיײא עינ ַא ןבעגעגוצ ןבָאה סָאװ ,סעוװיטַארעּפָאָאק עקיזָאד יד ,ייז ןכיירג לפיוו ּוצ

 !בושי ןשידַיי רעניטנעגרַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טייקיט

 עריא ןופ המישר רעד ןיא טלייצ ןוויטַארעּפָאָאק-טידערק ןופ עיצַארעדעפ רעניטנעגרַא יד

 -נוה ןופ רעקיצניו טשינ עכלעוו ןופ ,ןטלַאטשנַא עכלעזַא 163 -- סעיצוטיטסניא ענעסָאלשעגנָא

 .עשידִיי ןענייז קיצרעפ טרעד

 עמַאס יד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ערעדנַא ,ןענַאטשטנַא טשרעקָא ןענייז ייז ןופ לייט

 ןשידִיי ןסיורג םענופ ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז ערעדנַא ךָאנ ,בושי םענופ ןרָאי-תישארב

 .ןרָאי עטצעל יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא לָאצ עקידנטײדַאב ַא .םָארטש-עיצַארגימיא

 ענעריײשַאב יװ ,ןענייארַאפ-טײלסדנַאל ייב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז ןופ לייט רעסיורג ַא

 -ָאמ ַא ןיא ,הרצ-תע ןַא ןיא ןַאמסדנַאל ןעמערָא ןַא האוולה ַא טימ ןעמוקוצרעטנוא ,סעסַאק-ייל

 ,ןרָאי יד ןופ גנַאג ןטימ ,ןענייז סעסַאק-םידסח תלימג ענעדײשַאב יד טָא ןוא .טיונ ןופ לנעמ

 ַא גָאט וצ טנייה זיא לָאצ רעייז .ןטלַאטשנַא-טידערק עסיורג ןופ ךייה רעד וצ ןסקַאוועגסיוא

 סעיצקַאזנַארט יד .רעקיטכעמ ַא -- רָאטקַאפ רעשימָאנָאקע ןַא יו ,חכ רעייז ןוא רעקידובכב

 טשינ טעװ סע זַא ,בַאטשסַאמ ַאזַא וצ ןסקַאוװעגסיױא ןענייז סעסַאק-ייל עמערָא לָאמַא יד ןופ

 עקיטנייה ןופ בייהנָא רעד ןעוועג זיא ַאזַא .קנעב יו ייז ןופ לייט ןטכַארטַאב וצ אמזיג ןייק ןייז

 לעד ַאטילעַארזיא ָאקנַאב, יד ,קנַאב-סקלָאפ עשידִיי עסיורג יד .סעיצוטיטסניא-ץנַאניפ עקיזיר

 ןטס21 םענופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג ריא ףיוא --- ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ,"ַאטַאלּפ ַאל עד ָאיר

 -נגעק רַאפ עיצַאזינַאגרָא ןימ ַא יו טרעיינ ,"עיצוטיטסניא, קנַאב ַא יו טשינ -- 1921 רעבָאטקָא

 .עוויטַארעּפָאָאק-טידערק ַא טייקכעלקריוו רעד ןיא טניימ סָאד סָאװ ,ףליה רעקיטייז

 רעד ,ןַאמסדנַאל ַא וצ ןַאמסדנַאל ַא ןדנוברַאפ טָאה סָאװ טפַאשרבח ןופ ליפעג רעקיבלעז רעד

 רעדָא סעסַאק-ייל ןפַאש וצ טריפרעד טָאה טעטירַאדילָאס רעשידִיי ןוא רעכעלשטנעמ ןופ ליפעג

 .ןויטַארעּפָאָאק

 ןופ ,םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ געוו רענעגנַאגעגּפָא רעד זיא גנַאל

 טנידעג ייז ןבָאה בייהנָא רעייז ןיא .םענרַאפ-ןזיר ןקיטנייה ןייז וצ זיב ,הלחתה רענעדײשַאב ןייז

 -כעמ ַא ןעמונעגנעמַאװצ עלַא ,ןוויטַארעּפָאָאק יד ןענייז טנייה ;טױנ ןעמוקוצרעביא עמערָא

 רָאטקַאפ רעקיגָאװ ַא ןוא ,דיחי ןרַאפ טירשרָאפ ןלעירעטַאמ םוצ חכ רעקידנריסלוּפמיא רעקיט

 .קימָאנָאקע-דנַאל רעד ןופ רָאטקעס ןטיירב ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא
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 קילברעביא רענײמעגלַא

 -ָאַאק רעניטנעגרַא ןופ גנוקריוו ןוא עטכישעג ,לָאר רעד ןגעוו קילברעביא ןַא ןבעג רימָאל

 -לַא ןַא ןזייוו זדנוא ןעק ןרעפיצ יד ןופ ךַארּפש ,ערָאלק רעבָא ,ענעקורט יד ,ללכב םזיוויטַארעּפ

 ,עמַארָאנַאּפ עניימעג

 -ירעט רעניטנעגרַא יד ןרעקלעפַאב סָאװ ןשטנעמ ןיינ עדעי ןופ זַא ןגָאז וצ גונעג זיא סע

 סע ןכלעו ןופ טפַאשלעזעג רעשיטסיוװיטַארעּפָאָאק ַא וצ רעקירעהעגנָא ןַא רענייא זיא עירָאט

 סָאװ ,ערעדנַא רעדָא סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק -םוסנָאק -רַארגַא :ןייז סע לָאז ,רעטקַארַאכ זיא

 נטע על

 ?ַאטסערָאלּפ, עװיטַארעּפָאָאק רעד ןופ טנָארפ

 ןרעסעברַאפ וצ ןקעװצַאב ןבַאגפיוא ערעייז סָאװ ןוא ןתוכרטצה עשימָאנָאקע ענעדיישרַאפ ןעניד

 םעד ןרעטכיילרַאפ רעדָא ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל סנשטנעמ םעד --- ןפוא רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ףיוא

 .סערגָארּפ ןלעירעטַאמ ןייז וצ געוו

 רעקיטפערק ַא ןופ סקּוװ ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןגעוו טדער רעפיצ עטנָאמרעד רעִירפ יד

 ,גנוגעויַאב

 עלַא יז .עניטנעגרַא ןיא קיטעט גָאט וצ טנייה ןענייז םינימ עלַא ןופ סעוויטַארעּפָאַאקק 6

 . 1072 :טסייה סָאד ,םידיחי 2.226.813 וצ טכיירג סָאװ טפַאשרעדילגטימ ַא ןענידַאב ןעמַאזוצ

 ּזַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ לָאז ןעמ ןעוו .גנורעקלעפַאב רעניטנעגרַא רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ
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 ריפ ןופ טינשכרוד ןיא טײטשַאב עילימַאפ ַא זַא ןוא החּפשמה ישאר יד זיולב ןענייז רעדילגטימ

 -עקלעפַאב רעניטנעגרַא רעד ןופ לטירד ַא רעכעה זַא ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ ןלעוװ ,ןָאזרעּפ

 ַא ןיא -- ריא ןופ טרעוו ןוא גנוגעװַאב רעשיטסיוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא ןסָאלשעגנייא זיא גנור

 ,טקיטסניגַאב ןוא טנידַאב -- סָאמ רערענעלק ַא רעדָא רערעסערג

 -יטָארעּפָאָאק רעניטנעגרַא םענופ בצמ רעקיטרַאװנגעק רעד ןכירטש עקיד ןיא זיא סָאד

 ענייז טלעטשעג דנַאל ןיא טָאה רע טניז ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ געוו רעד רעבָא זיא גנַאל .םזיוו

 .טירט ערעכיזמוא עטשרע

 ךעוועג טנַאקַאב טשינ ךָאנ ןענייז סעקיטסיטַאטס עלעיציפָא ןייק ןעוו ןטייצ ןיא --- 1927 ןיא

 "וצ עלַא סָאװ ,לכה-ךסב קיצפופ וצ ,טצַאש ןעמ יװ ,טכיירגעג סעוויטַארעּפָאָאק לָאצ יד טָאה --

 לַאטיּפַאק סנעמעלַא רעייז ןוא ,רעדילגטימ טנזיוט קיצנַאװצ רעפעגמוא טלייצעג ייז ןבָאה ןעמַאז

 .סעזעּפ ןָאילימ ןביז וצ טכיירגעג טלָאמעד טָאה

 -נוהרָאי לטרעפ ַא רעבירָאפ זיא סע יװ םעד ךָאנ טסייה סָאד -- טנייה זיב טלָאמעד ןופ

 ןגיטשעג ןענייז סעוויטַארעּפָאָאק קיצפופ יד .גנורעדנע עקידלַאװג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא --- טרעד

 רעכעה וצ ןסקָאװעג טנזיוט קיצנַאװצ ןופ זיא טפַאשרעדילגטימ רעייז .טנזיוט יירד רעכעה וצ

 טכיירג טייקיטעט רעייז טגעװַאב סָאװ לַאטיּפַאק רעד ןוא ,טנזיוט טרעדנוה ייווצ טימ ןָאילימ ייווצ

 .סעזעּפ 1.658.541.100 ןופ םוכס םעד וצ

 ןזײװַאב ןוװּורּפ רימ ןלעוו ,קיטסיטַאטס-הכולמ רעד ןופ ענעמונעגסױרַא ,ןרעפיצ יירד טימ

 ןענייז סעוויטַארעּפָאָאק יד :זיר ןקיטנייה םוצ ןסקַאװעגסיוא זיא קילרַאק רעקיטכענ רעד ױזַא יו

 -- עסַאמ-רעדילגטימ רעייז טיול ;טנעצָארּפ 6.052 ןיא ,לָאצ רעייז טיול ,ןרָאװעג טרעסערגרַאּפ

 ,טנעצָארּפ 52.264,9 ןיא -- לַאטיּפַאק רעייז טיול ןוא ;טנעצָארּפ 11.124,1 ןיא

 יד ןיא רַאבקרעמ סרעדנוזַאב ןעוועג ז?יא םזיוויטַארעּפָאָאק רעניטנעגרַא םענופ סקּוװ רעד

 ,1951 רָאי ןיא טריטסיסקע ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא 1.413 ןופ ןעוו ,רָאי ןעצ עטצעל

 טימ ןסקאוועג זיא טּפַאשרעדילגטימ רעייז ;3.026 וצ לָאצ רעייז ןגיטשעג 1961 רָאי ןיא זיא

 -נגונעג ןענייז ןרעפיצ עקיזָאד יד .טנעצָארּפ 1,425,4 ןיא --- געמרַאפ רעייז ןוא טנעצָארּפ 8

 -סיוויטַארעּפָאָאק םענופ גנורעגריבנייא רערעפיט ץלַא רעד ןופ ףירגַאב םעד ןפַאש וצ ךיז קיד

 -נַאג רעד רעביא ןטכיש-סקלָאפ ערעטיירב לָאמַא סָאװ ןיא גנוגנירדניירַא ןייז ןוא קנַאדעג ןשיט

 .עירָאטירעט רעניטנעגרַא רעד ןופ טיירב ןוא גנעל רעצ

 -עדײשַאב ןייז טניז ,ןרָאי יד ןופ ףיול ןטימ ,עניטנעגרַא ןיא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ױזַא

 -נעמַאזוצ רעכעלרעדירב ןופ ןעיידיא ןיא טלצרָאװ סָאװ םעטסיס רעשימָאנָאקע רעד ,הלחתה רענ

 -ידנעווטיונ עלַאיצָאס ַא יװ טצָארּפשעגּפױא טָאה סָאװ ןוא ,תודחא רעכעלשטנעמ ןוא טעברַא

 -ליטסקעט םענופ תונכשב ,לײדשטָאר לטעטש ןיא קירוצ רָאי 114 טימ ,טלעוו רעד ףיוא טייק

 .דנַאלגנע ןיא ,רעטסעשטנַאמ רעטנעצ

 עטכישעג לטעלב ַא

 -נַאגרַאפ ןופ ףוס םוצ עניטנעגרַא טכיירגרעד טָאה קנַאדעג רעשיטסיװיטַארעּפָאָאק רעד
 -גנע ןוא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןופ סעּפורג-ןטנַארגימיא עטשרע יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי םענעג
 ןוא סלוּפמיא ןקרַאטש ַא ןגָארקעג טלָאמעד ןיוש טָאה םזיוויטַארעּפָאָאק רעד ּוװ רעדנעל -- דנַאל
 .ןעמוקעג רעהַא ןענייז --- גנולקיװטנַא עקידנטיידַאב ַא

 -רַא םענופ טרובעג םענופ עטַאד יד ןוא טָאטש יד ןענייז סָאד .1884 רָאי ,סערייא-סָאנעוב
 דיזייד ,ןַאטרעטנוא רעשילגנע רעד ןעוו ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .םזיװיטַארעּפָאָאק רעניטנעג
 .עוויטַארעּפָאָאק רעמערקיזייּפש ַא ,עוויטַארעּפָאָאק עטשרע יד דנַאל ןיא ןפַאשעג טָאה ,ליווטע
 רעשיטסילַאיצָאס רעד טכַארטַאב טרעװ רעבירעד .םימי-תכירא ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ
 -נעגרַא םענופ רעטָאפ ןוא רעגייל-טנעמַאדנופ רעתמא רעד יװ ָאטסוכ ַאטסיטּוַאב ןַאוכ רעריפ
 ןפַאש ןופ קנַאדעג םעד ןעגנערב וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע לייוו .םזיױויטַארעּפָאָאק רעניט
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 ,ןייז ךמוס ךיז טנעצָארּפ טרעדנוה עלַא ףיוא לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסיוויטַארעּפָאָאק ַא

 ןופ ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עלַאיצָאס יד ףיוא --- ,גנוקריוו ןוא טייקיטעט ריא עגונ סָאװ

 עיצַאריּפסניא רעד ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ עוויטַארעּפָאָאק יד .ןרענָאיּפ רעלײדשטָאר יד

 זיא ןוא ,"עוויטַארעּפָאָאק םוסנָאק-רעטיײברַא; ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ,ָאטסוכ .ב ןַאוכ ןופ

 ןיא ,2070 עקיסקעמ סַאג רעד ןופ זיוה םעניא ,1898 רָאי ןיא ,גנופַאש ריא טניז קיטעט ןעוועג

 עשיטסילַאיצָאס ענעפַאשעג טשרעקָא יד עלַארטנעצ ריא טַאהעג טָאה סע ּוװ ,סערייא-סָאנעוב

 ןיא טייקיטעט ריא ןלעטשוצּפָא ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא עוויטַארעּפָאָאק יד .עניטנעגרַא ןיא ײטרַאּפ

 ןרָאי עקינייא ןיא ןבָאה ןכלעו רעדנירג עריא טקיטומטנַא טשינ טָאה סָאד רעבָא .1901 רָאי

 לע; עוויטַארעּפָאָאק יד :גנופַאש רעיינ ַא ןיא ןעגנובערטש ערעייז קורדסיוא םוצ טכַארבעג םורַא

 -ןעמַאזוצ ןעוועג זיא גנוטלַאװרַאפ עטשרע ריא סָאװ ,("םייה-רעטעברַא; יד) "ָארערבָא רַאגָאה

 -טעּפ ,סַאמרַא עד ,ָאיסנעטַא ,ןַאמקיד עקירנע ,ָאטסוכ .ב ןַאוכ ,ָאטעּפער סַאלָאקינ ןופ טלעטשעג

 .ַאדימרעה ןוא ילָאר

 ,םזיויטַארעּפָאָאק רעניטנעגרַא םענופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק קיטכיוו ןוא שַיָארעה ַא

 יד זַא ןגָאז ןעמ ןעק טיבעג ןקיזָאד ןפיוא .סעוװיטַארעּפָאָאק-רַארגַא יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש

 -יא ןקיטכירפיוא ןוא תונשקע ןופ ליּפשייב ַא ןזיוועג ןבָאה שריה ןָארַאב ןופ סעינָאלָאק עשידַיי

 רעצנַאג ַא ןשיוצ ,ןַאלּפַאק קחצי ןוא ה"ע ווָארַאכַאס לעגימ 'שזניא יוװ ןעמענ עכלעזַא .םזילַאעד

 םענופ גנולקיװטנַא ןוא עטכישעג ,גנוײטשטנַא רעד טימ ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ןענייז ,עדַאיעלּפ

 ןיא ןטריװדנַאל רַאפ רַאּפשנָא רעטסעפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םזיוויטַארעּפָאָאק-רַארגַא רעניטנעגרַא

 .סעינָאלָאק-רַארגַא יד ןופ ןרָאי-תישארב עשַיָארעה יד

 יד ןוא ,סָאיר-ערטנע ץניװָארּפ ,זעגנימָאד ןופ "לַאנומָאק ָאדנָאפ, יװ ןעמענ עכלעזַא ןוא

 רָאי ייוצ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ -- ?ליוונעיסולק עוויטַארעּפָאָאק-ןטריװדנַאל עשידִיי

 ,עוויטַארעּפָאָאק-רַארגַא רעניטנעגרַא עטשרע יד טלעטשעגפיוא ןבָאה ןזיוצנַארפ יו םעד ךָאנ

 ןַא ןיא ןביולג ןטסעפ ןוא טײקשירענָאיּפ ןגעוו ןדער -- סערייא-סָאנעוב ץניװָארּפ ,עוגיפ ןיא
 : .עיידיא

 גנוגעװַאב עקיטכעמ ַא

 -ַאב עשיטסיוויטַארעּפָאָאק עיינ ַא ןעמרָאפ ערעטיירב ןעמונעגנָא טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 יירד יד וצ ךיז טרעטנענרעד דנַאל ןיא לָאצ רעייז סָאװ ,סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק יד ;גנוגעוו

 זַא -- אמזוג ַא ןיא ןלַאפוצנײרַא ארומ רעד ןָא -- ןגָאז געמ ןעמ עכלעוו ןגעוו ןוא ,טרעדנוה

 ןוא וויטַאיציניא רעשידִיי ןופ טקודָארּפ רעד ייז ןענייז טנעצָארּפ קיצניינ ןופ רעקיצניװ טשינ

 ,טסייג-סגנומענרעטנוא ןשידִיי

 ןעוועג זיא ,דנַאל ןיא זדנוא ייב עוויטַארעּפָאָאק-טידערק ַא ןפַאש וצ ווּורּפ רעטשרע רעד

 טייקיטעט ריא ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,יָאניטנעכרַא רַאלוּפָאּפ ָאקנַאב, רעד ןופ גנודנירג יד

 ןעוו ."תואוולה-ןקעטָאּפיה ןוא ןטידערק ,ןטיזָאּפעד-טלעג רַאפ עיצוטיטסניא; ןַא יװ ,1887 ןיא

 ןָא טנכייצ סָאװ ץעזעג רעניטנעגרַא רעטשרע רעד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1927 רָאי ןיא זיא סע

 עטנַאמרעד יד טָאה סעוויטַארעּפָאָאק יד ןופ גנורינָאיצקנופ ןוא גנופַאש רעד רַאפ תונקת יד

 .טנַאשלעזעג-עיצקַא רעמינָאנַא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז קנַאב

 םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעד זיא גָאט וצ טנייה זיב ןַאּפש ןרעכיזמוא ןטייוו םענעי טניז

 .ןפוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ףיוא קידהגרדהב ןסקַאװעג

 -ערק לָאצ יד טָאה ,עיצקערידןוויטַארעּפָאָאק רעשהכולמ רעד ןופ קיטסיטַאטס רעד טיול

 וצ טפַאשרעדילגטימ רעייז ,197 וצ 1960 רָאי ןיא טכיירגעג דנַאל ןיא סעוויטַארעּפָאָאק-טיד

 -- לַאטיּפַאק רעטריזילַאער רעד ,סעזעּפ 287,781.600 וצ לַאטיּפַאק רעטנכייצעג רעד ,66

 תואוולה ענעבעגעגסױרַא יד טסייה סָאד ,סעיצַארעּפָא-טידערק יד ןוא סעזעּפ 266.296.769 וצ

 ,סעזעּפ 2.485.427,842 וצ

 טעברַא רעכעלגעט-גָאט ַא טימ סעיצַאזינַאגרָא טרעדנוה ייווצ :ןרעפיצ ענעקורט עקיזָאד יד
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 יד ןופ טנידַאב תושפנ טנזיוט טרעדנוה לָאמ ייווצ ;רעטלַאװרַאפ ןוא עטלעטשעגנָא רעטנזיוט ןופ

 -טירד עּפַאנק ןוא ;געמרַאפ-לַאיּפַאק רעד ,ןָאילימ טרעדנוה יירד וצ בורק ;סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד

 קיזיר ַא ןופ עמַארָאנַאּפ יד זדנוא רַאפ ןפַאש --- תואוולה ענעבעגעגסױרַא סעזעּפ דרַאילימ ןבלַאה

 .קימָאנָאקעידנַאל רעד ןופ םיחטש עטיירב רָאג םורַא טמענ סָאװ גנוגעװַאב רעטגייווצעצ

 -יפָא יד טניז .טרעטלערַאפ רַאפ ןרעװ טכַארטַאב ןיוש ןפרַאד ןרעפיצ עקיזָאד יד רעבָא

 -עד ןופ ןוא ,רָאי ייוצ רעכעה ייברַאפ זיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא קיטסיטַאטס עלעיצ

 ןופ גנופַאש רעד טימ ,רעמ ךָאנ ןסקַאװעג םזיוװיטַארעּפָאָאק-טידערק רעד זיא טנייה זיב טלָאמ

 -ַאב רעשיטסיויטַארעּפָאָאק רעד ןיא ןגױצעגניײרַא ןבָאה סָאװ סעיצַאזינַאגרָא רעגנילדנעצ עיינ

 ,רעדילגטימ עיינ רעטנזיוט גנוגעוו

 .ידלעיפסרַאס סעלעװ, לװיטַארעּפָאָאק רעד ןופ טנַארפ

 -ץּפָאָאק-טידערק םענופ -- רעמ טשינ ביוא -- טנעצָארּפ קיצניינ ןענייז טנָאמרעד ןיוש יו

 עניטנעגרַא ןיא ןדַיי ןבָאה טיבעג ןקיזָאד ןפיוא .טעברַא רעשידִיי ןופ טקודָארּפ רעד .םזיױויטַאר

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא ,תוירחא ,וויטַאיציניא ,טייקשירעפעש עכעלנייוועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא

 .תודחא רַאפ ליפעג ַא ןוא טעטירַאדילָאס

 רָאי 5 עטצעל יד ךשמב סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק יד ןופ סקּוװ

 סעזעּפ -- לַאטיּפַאק רעדילגטימ לָאצ סעװיטַארעּפָאַאק לָאצ רָאי

157 141 1198 --.134,124,700 

 152.525,450.--- ןזככוו 158 158

159 182 169 ---.202,155.745 

160 197 200966 ---287.181.600 

 563.318.900--- 20(ט(8ס1 263 161
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 חוכ רעטקינייאעג

 -ַאזוצ עלַא רימ ןענייז ,ןריפוצכרוד תלוכיב טשינ זיא רעדנוזַאב רענייא רעדעי סָאװ סָאד;

 ןשיטסיװיטַארעּפָאָאק םענופ תיצמת רעד ךעלטנגייא זיא סָאד -- ,"ןכיירגרעד וצ חכב ןעמ

 .רעדנּוװ ןרָאװעג ןוטעגפיוא שממ ןענייז עיידיא רעקיזָאד רעד ןיא ןביולג טימ .קנַאדעג

 -יפ עכלעזַא ןפַאשעג טָאה ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןופ חכ רעטקינייאעג רעד

 -טידערק ערעייז ןופ בַאטשסַאמ םעניא ןה -- קנעב ןופ ּפָא טשינ ןעייטש סָאװ ןטלַאטשנַא-ץנַאנ

 -ץּפָאָאק טידערק עשידִיי עכלעזַא ןַארַאפ :רעמ ךָאנ .ןלַאטיּפַאק ערעייז טיול ןה ,סעיצַארעּפָא

 טדנעוװרַאפ ןרעװ עכלעוו -- םיחוור ערעייז ןוא געמרַאפ רעייז ,ץַאזמוא רעייז סָאװ סעוויטַאר

 טייו ןגייטש -- ןתוכרטצה עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ רַאפ ןוא רעדילגטימ יד תבוטל

 -קנעב עקידנטיײדַאב ץנַאג ןופ ןסנַאלַאב יד ןיא ןענעייל ןעק ןעמ סָאװ ןרעפיצ יד רעבירַא

 .סעיצוטיטסניא

 םעד רַאפ זיא סע .ןרעפיצ יד ןופ תמא ןכעלגערפּפָאמוא ןטימ ןקיטעטשַאב סע רימָאל

 .סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק ערעזדנוא ןופ רענייא ןופ סנַאלַאב םעניא ןקוקניײרַא ןלָאז רימ גונעג

 ,זיא עכלעוו ,"ַאטסערָאלפ;א עוויטַארעּפָאָאק-טידערק עשידַיי יד ליּפשייב סלַא ןעמענ רימָאל

 סָאװ .עניטנעגרַא ןיא ןימ ריא ןופ עטסערג יד ,סעיצַארעּפָא-ץנַאניפ עריא ןופ בַאטשסַאמ ןטיול

 סנַאלַאב םעד ,עיצוטיטסניא רעד ןופ סנַאלַאב ןטצעל םעניא םימוכס עטנכייצרַאפ יד ןדייר

 1962 ינוי ןטס30 םעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ

 ןטידערק ענעבעגעגסױרַא יד ,סעזעּפ 232.846.900 וצ טכיירג לַאטיּפַאק רעטנכייצעג רעד

 .סעזעּפ 287.411.276,94 --- וצ עסַאק:רָאּפש ןיא ןטיזָאּפעד יד ןוא ,סעזעּפ 609.594.554,96 וצ --

 ַא ןפַאש ךיוא ךיז רימָאל רעבָא .בצמ ןקיטציא ריא ןגעוו דליב ַא זדנוא רַאפ טפַאש סָאד

 רימ ןלעװ קעווצ םעד רַאפ .ןסקאוועג זיא עוויטַארעּפָאָאק יד ױזַא יו ָאּפמעט םענופ ףירגַאב

 -עג רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סעזעּפ 4,275.1.00 .קירוצ רָאי ףניפ ןופ סנַאלַאב ַא ןיא ןקוקנײרַא

 וצ ןוא ,תואולה עטליײטעגסיא יד טכיירגעג ןבָאה 75.155.140,67 וצ .לַאטיּפַאק רעטנכייצ

 זיא ןעז וצ טלוב זיא סע יװ ,סקּוװ רעד .עסַאק-רָאּפש ןיא ןטיזָאּפעד יד סעזעּפ 4

 .רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 -טידערק יד ןעייטש ,םענרַאפ ריא טיול ,עוויטַארעּפָאָאק רעקיזָאד רעד ןופ טייו טשינ

 -עווא ,"ַאכעשזַאװַאל" ,"ַאטַאלּפ ַאל עד ָאֵיר, ,יָאנַארגלעב ,, ,"סערייא-סָאנעוב, סעוװיטַארעּפָאָאק

 -ץּפָאָאק רעגנילדנעצ ןוא רעגנילדנעצ ערעדנַא ךיוא רעבָא .?ָארול ַאשזיוו, ,"דלעיפסרַאס סעל

 ַאזַא ןופ טַײקיטעט-ץנַאניפ ַא ןריפ ,ךעלגעמ טשינ זיא ןענעכערסיוא עלַא ייז סָאװ סעוויטַאר

 .ןרעוו וצ טצַאשעגּפָא טנידרַאּפ סָאװ בַאטשסַאמ

 -יישרַאפ ןגרָאזַאב סָאװ ןוויטַארעּפָאָאק ענעי ךיוא ןענידרַאפ לטיּפַאק קיטכיוו רעדנוזַאב ַא

 יד ןּופ ןויטַארעּפָאָאק יד יװ ,ןלַאירעטַאמ-יר טימ עירטסודניא רעד ןופ סעשזדנַארב ענעד

 רעשידִיי רעד ךיוא .ןלַאירטסודניא-ןזייא ןוא -ץלָאה יד ןופ ןוא ןטנַאקירבַאפ-רעקירטש עשידִיי

 ייווצ ןיא טריזילַארטנעצ זיא ,"סעקינעטנעװקע יד ןופ טריפעג טרעוו סָאװ רעד ,לדנַאה-ןיילק

 ,ןעשזַאגיריא ָאטילָאּפיה סַאג רעד ןופ ?עוויטַארעּפָאָאק עטשרע, יד ,סעוויטַארעּפָאָאק עקיטכעמ

 ןענייז ,סעיצַאזינַאגרָא-טידערק יד יוװ ךיילגוצ ,ייז .סַאג-ָאשזַאגנַאק רעד ןופ ?עטייווצ , יד ןוא

 עניילק רעטרעדנוה ךס ַא טקיטסניגַאב סָאװ םזיוויטַארעּפָאָאק ןשיטנעטיוא ןַא ןופ קורדסיוא רעד

 .ןטנַאקירבַאפ ןוא הכאלמ-ילעב ,םירחוס

 חכ רעכעלטּפַאשלעזעג

 -ָאָאק .רבח טימ רבח ןופ ,שטנעמ טימ שטנעמ ןופ טעברַאנעמַאזוצ טניימ םזיוויטַארעּפָאָאק
 -ַארעּפָאָאק זיא ץלַא רעביא רעבָא .ןתובייחתה עכיילג ןוא טכער עכיילג ךיוא טניימ םזיוויטַארעּפ
 לַאטיּפַאק רעד זיא קיטכיו טשינ :טײקשיטַארקָאמעד רעשימָאנָאקע ןופ קורדסיוא רעד םזיוויט
 טשינ טיג רעייטשוצ-טלעג רערעסערג ַא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןגָארטעגוצ טָאה רערעדעי סָאװ
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 ירה

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןייא :זיא םזיוויטַארעּפָאָאק םענופ ּפיצנירּפ רעשיטַארקָאמעד רעקידרקיע ַא .טכער ערעסערג ןייק'

 ,לַאטיּפַאק םענעגָארטעגוצ םענופ םוכס םעד טכַא ןיא קידנעמענ טשינ ,עמיטש ןייא -- דילגטימ

 -ַאכ ןכעלמיטסקלָאפ םעד ןטיהּפָא ףרַאד ּפיצנירּפ רעקיזָאד רעד .סעיצקַא לָאצ יד טסייה סָאד

 רעייז זיא סע זַא ,רעריפנָא ערעייז ןענָאמרעד ןוא סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק יד ןופ רעטקַאר

 םענופ סָאבעלַאב רעתמא רעד זיא סָאװ טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןטיהוצּפָא בוח

 .עוויטַארעּפָאָאק רעד ןופ געמרַאפ

 עוויטַארעּפָאָאק יד זַא ךיוא רעבָא ןעייטשרַאפ ערעזדנוא םינקסע עשיטסיוויטַארעּפָאָאק יד

 רעדילגטימ עוויטַארעּפָאָאק יד ןכלעוו ןופ ,ןצנַאג סלַא בושי םענופ ,ללכ םענופ געמרַאפ ַא זיא

 סעיצוטיטסניא עשידִיי ערעזדנוא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עכעלרָאי עטסכוזַאב רעמ יד .לייט ַא ןענייז

 ,ןלַאפ ךס ַא ייב ,ןעז ןעק ןעמ ּוװ ,סעוװיטַארעּפָאָאק יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ יד ןענייז

 -רַאפ ןלָאז ייז ידכב ,ייז טמוק סע סָאװ ןדנעדיוויד יד ןופ ּפָא ךיז ןגָאז ןרענָאיצקַא טרעדנוה יוװ

 עקיטעטליֹוװ ןציטש יװ ,ןתוכרטצה-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג עסיורג רַאפ ןרעװו טדנעוו

 .ןלוש ןעיוב ןוא ןטלַאטשנַא

 רימ ביוא .רעדילגטימ 15 טינשכרוד ןיא טלייצ עוויטַארעּפָאָאק רעדעי ןופ גנוטלַאװרַאפ יד

 ,טָאטשטּפױה רעד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא 200 וצ בורק ןַארַאפ ןענייז סע זַא ןענעכער ןלָאז

 לכה-ךס ןיא זַא סיוא טמוק -- ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד ףיוא ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג ןיא

 ,ויטקַא רעכעלטפַאשלעזעג ַא זיא סָאד .םינקסע טנזיוט יירד רעפעגמוא ןופ טריפעגנָא יז ןרעוו

 .ןרעװ וצ טצַאשעגּפָא טנידרַאפ סָאװ

 -ָאקע ןגיה םעניא רָאטקַאפ ַא זיא עניטנעגרַא ןיא םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעשידִיי רעד

 -ללכ רענײמעגלַא רעד רַאפ רַאּפשנָא רעקיטכיוו ןוא דוסי רעטסעפ ַא ךיוא רעבָא ,ןבעל ןשימָאנ

 -גטיידַאב רָאג ַא טניימעג ךיוא טָאה םזיוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעזדנוא ןופ סקּוװ רעד .טעברַא

 -יצ .תודסומ-רוטלוק ןוא עלַאיצָאס ערעזדנוא רַאּפ ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ,עציטש עקיד

 רעיינ ַא ףיוא ןזיוועגנָא ןוא דליב טנַאסערעטניא רָאג ַא טקעלּפטנַא ןטלָאװ ןינע םעד ןגעוו ןרעפ
 ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא לָאר ערעסערג ךָאנ ַא ןליּפש טייצ רעד טימ טעװ סָאװ ץנעדנעט
 .ןבעל

 רעניטנעגרַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןענעז סָאװ סעװיטַארעּפָאָאק עשיריי
 סעוװיטַארעּפָאָאק-טידערק ןופ עיצַארעדעּפ

 2978 סעמָאג ןיטנעלַאװ -- -- -- -- -ה == -- עסנָא לער ַאכַאק
 ןאָרָשמ 327 ייוונורוא לעד לאטנעירָא;אקילבופעד = !קי= לד ליד דיי החי יה- דירה == לָאס לע

 749 עלַאיוו סיאָי7ק -- -- זה זה היה זה יד - ָאטישזַאבַאק

 736 ַארעװ -- -- -- הה חד יד ז= ָאּפסערק ַאשזיוו

 587 ָאסַאּפ --- = == == -- -- ַאטַאלּפ ַאל עד ָאֵיר
 2082 ָאינָארָא ָאיסַאקינ -- -- -ה דה הה דה חד -- טעטנַאװרעפ
 2194 ָאשזַאגנַאק -- -- -- -ה דה חד יד - סעדנַא סָאל
 152 סָאשזָארַא סערט -- -- --ה יד יד חד ז- סָאשזָארַא סערט
 ַאדירָאלּפ ,1853 ָאלעמ .ּפ סָאלרַאק -- -- -- -- ַאדירָאלפ רַאלוּפָאּפ ַאכַאק
 2183 סעטנעירָאק -- -- יה ד-ה חד ז- - לַאירטסודניא ַאל
 2968 רַאבַאנעמַא -- -- -- -- ָאנַארנלעב רַאלוּפָאּפ ַאכַאק
 2191 סעטנעירָאק -- -- -ה זה זה יה דד - סעטנעירָאק
 6287 ןָאקלַאפ ןָאמַאר -- -- -- דה זד יד דד -ד - םרעיניל
 2067 ןָארָאמ -- -- == יד ײ- -- עטרַאנ ַאטסערָאלפ
 2571781 ַאנָאַאג -- -- -- -ה זה זה זד יד - ןָאינוא ַאל
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 ַארָאמַאס עד סַאמָאל

 ַאכַאק
 דלעיפסרַאס סעלעוו
 גַאמלַא

 ַאשזיוו

 סערַאגול סָאטנַאס
 דוס לעד
 ָאקובַאקַאשט ץקרַאּפ
 רָאדַאטרעביל לע
 אוועונ
 ַאשזיוו
 ןיטרַאמ ןַאס
 ָאדנַאנרעּפ ןַאס
 אטסערָאלּפ
 ַאלערַאװ
 אדינוא ליטנַאקרעמ
 ָאמרעלַאּפ
 ןַאמוקוט
 עד 5
 ַאדלַאמ
 ער 5
 ַאכעשזַאװַאל

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 נא יי א א לַאיסרעמָאק

 ָאר
 ָארול

 ָאגַאקישט
 סערַאהַאט

 -- -- ַארָאמַאס עד .ל עד ָאשזַאמ
 ָאדַאנ
 יי יאיר נא טא אתו אטא ָאשזַאמ

 תח יח יה יז חד חז חח חד ןָארעריעוּפ
 ַאשזיוו

 סעטנַא

 מַא ַאל

 ַאשזיוו

 אשזיוו

 ןעדילָא
 ָאירָאגעטנעפ
 עט ַאל

 ָאַאשזַאק
 סעלעוו סאיד

 ַאסיקרוא

 ר וי = = ַאנַא
 דַאטסי

 ַאנאנול
 לַאער

 יי א עב ארעליטסק
 26 6 יי 222 יי{ 2 26

 -- סָאיסירטַאּפ עקרַאּפ עד רַאנָאה לע

 עקרַאּפ
 ָאּפ לע
 ַאקָאב
 ָאק ַאל
 דוס לעד אקירעמַא
 שטניל ָאטָאװעד

 רָאשזַאמרעּכָאַאק
 דַאדירַאדילָאס
 ָאנַארעס
 ַאירָאטקיװ ַאל
 ָאסַאּפ

 טא עא ער יא רינעוור
 סַאקַארַאב יא
 2 2 566 = ַאטנַאיפנ

66 2 2} 226 

 ַארָאמַאס עד סַאמָאל ,432 ַאדירּפַאל

 4720 סעטנעירָאק

 1129-32 ַאלָארוגעס

 122 גנינַאק

 1300 ַאגעװ עד עּפָאל

 סערַאגול סָאטנַאס ,1401 לַאקַאטַאּפלַא

 סונַאל ,4625 ןָאװַאּפ

 4219 ןָאװַאּפ

 6853 ןיטרַאמ ןַאס ַאדינעװַא

 1862 ןָאמַאסיגעל ָאנַאיניטרַאמ

 2148 ןַאליװַאג

 ןיטרַאמ ןַאס ,189 ָאסנערָאל ןַאס

 ָאדנַאנרעפ ןַאס ,1470 ןָאיסוטיטסנָאק

 1595 ַאלָארוגעס

 1270 ַאלערַאװ

 529 ַאיבַאלַאמ

 752 ָאדרַאשזַאג לעכנַא

 5286 סעטנעירָאק

 ַארָאמַאס עד סַאמָאל ,256 סקעמ ַאדינעװַא

 986 סעלגנירּפ

 1162 סעגירדָאר .א לעונַאמ לַארענעכ

 2672 ָאשזַאגנַאק

 667 ןָאדעריעוּפ

 3470 ָארגענעדלַאװ

 145 ַאנַאסעטנַא

 278 ַאגַאנעוקזַא

 2735 ַאשזַארימ

 5216 ָאנַאסָאל ָארדעּפ

 1245 ןעדילָא

 158 ָאגַארד ַאירַאמ סיאיל

 4126 סעטנעירָאק

 1760 ָאשזַאגנַאק

 2964 זעלעוו זַאיד

 244 ָארדעװַאַאס

 2567 ַאקנעוק

 710 ָאקזַאלעװ

 1528 ירעס לעינַאד

 2260 ַאירבַאנַאס

 229 ַאיבַאלַאמ

 2162 לירַאק לעד .מ רָאדַאװלַאס

 574 ַאערַאל

 2880 ַאיסנעדנעּפעדניא

 566 ָאדעװעסַא

 1465 סעדומרעב

 424 ָאסַאּפ
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 3572 ָאטַאריװנוירט -- -- =- == זה זה - רַאסוטרָא ַאשזיוו

 4145 ַאכיױַאט = == ה- יי הי יי י= == == דוס לעד
 2250 ַאיסרַאג ןיטסוגַא ןַאוכ -- -- -- יה == -- עקרַאּפ לעד ַאשזיוו
 149 ןָאגַאלַא -- -- == =- ה- חד ז= == ַאנַאלקישמ
 ַאניסלַא ןיטנעלַאװ ,473 ַאדירָאלּפ -- -- == ח- == -- א ןיטנעלַאװ

 681 יַאטַאשז -- -- דוד יד יה יד יד - ָאדרעוקער לע
 3243 זעמַאג ,ןקטנעלאוו הי יי הדוי יי =י יי י אם

 2003 ןָארעדלַאק -- -- --ה יה יה זה יד - סעשזַאסרעװ

 1032 עסָאכ ןַאס -- -- -- חה דה ךח ײ- ןָאיסוטיטסנַאק
 3112 סעטנעירָאק -- -- -- -- חד חד == סערייא סָאנטוב

 525 ןָאדעריעוּפ -- -- -- -- ַאטַאלּפ לעד לַאטיּפַאק ַאל
 1815 יגעפ -- -- -- דה חה חד זה == לַאנרעטַאּפ
 5080 ַאירָאגיַאב -- -- -- יה יה יה חד זה = ַאטָאװעד
 265 ןינוכ -- הה הוה יז ייד הוד הי יד = - ןינוכ

 2369 ַארעגלעה -- -- יה זה יד יד זה זה =- ַארעגלעה
 1979 סעטנעירָאק -- -- יה יד יד יז יד יד -- רועטסַאּפ

 3243 זעמָאג ןיטנעלַאו -- -- -- -- זה == == ַאטסיקנַאק .ַאל

 2763 סעטנעירָאק -- -- היה יד יד יד = עטנעניטנָאק לע

 סונַאל ,1870 סניגיהיֶא -- -- -- פונַאל עד סָאוטומ סָאטידערק
 2225 ָאטנעימראס עטנעדיסערפ ַאטַאגאלפ יה -- -- = = += = ןעדרָא לֶע
 1049-59 טענַאלּפ =ה חד ה-'ד- = ךד י= == == סענַאלּפ
 2845 ָאשזַאגנַאק לד די == == היה לי ידי += ָאסערגנָאק

 2950 זעמָאג ןיטנעלַאװ -- -- -- -ה זה זה = דַאטרעביל ַאל
 4387 !ַאנָאַאג היה יה יה תה יז =- ַאסנַארעּפסע ַאל
 2593 .סעטנע;רַאק = ןה = =. = עטרַאנ ַארענַאװלַאב

 1669 ָאינָארָא ָאיסַאקינ -- -- -- יה זח -- ָאינַארָא ָאיסַאקינ
 2615 זעמָאג ןיטנעלַאװ -- -- -- 7 יז דד = = ָאילוכ עד 9
 ארעגאשועטא 2 אפ לארעבשק = היי )= +ןע יי = ַאדענַאשזעװַא

 1624 יגעפ -- -- == יה חה חד -- ערבוטקָא עד 2
 3845 ינָאקסָאמ לַארענעכ ַאדינעװַא -- -- -- =ה זה יד - ַאטָאװעד ַאשזיוו

 1994 סעטנעירָאק -- -- יה יה יד הד זד - לַאטיּפַאק ַאל

 935 ָאטנעימרַאס עטנעדיסערּפ ַאטַאגַארפ -- ָאטנעימרַאס עטנעדיסערּפ ַאטַאגַארפ

 848 סעלַאשטנופ -- -- --ה יה יה זה יד -- סעלַאשטנוס
 ַאיכעמ סָאמַאר ,76 זעמעוג -- --- דיה יה יז יד יד -- עטסעַא לעד
 515 רָאדַאוקע -- -- == זה יה יז יה = ַאטַאלּפ לע
 664 טסרוגניליב -- -- פעד ייא סטָאנעוב עד שריה ןָארַאב

 2465 ַארַאדנַאג -- -- -- יה הה זה -- סַאשט עקרַאּפ

 סונַאל ,1821 ָאטנעימרַאפ -- -- -- -- יה -- ונַאל ןופ םע תיב
 391 ַאכעשזַאװַאל -- -- -- =- ז=- = ַאניטַאל ַאקירעמַא

 4467 ערטימ עמָאלָאטרַאב -- -- -- -- -- יה זה = דוס סערָאלּפ
 3637 ָאשזַאגנַאק --  -- =ה יה יה ז= -- ָאשזַאגנַאק

 4127 ןָאװַאפ -- -- == היה יז זי יד יד יד - ןָאװַאּפ

 3964 זעלעװ זַאיד -- -- -- -- ֿאיװַאדַאװיר ָאנידרַאנרעב

 2410 ערטימ עמָאלָאטרַאב -- -- -- םִיַאּפ לעד סעלעיּפ יא סָאטורפ
 118 סָאַארַא -- -- -- -ה הה = זה -  סָאַארַא
 850 ַאלערַאװו -- -- --= יה זה זה יה = - סערָאלּפ

 1758 ַאקזַאנ -- -- -ה חה חח חד זד = = ַאקסַאנ
 213 ָאדרַאשזַאג לעכנַא -- -- -- יה דה יד - ָאטסָאגַא עד 59
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 == 2: רב

 יקצינטישז .ל רייד

 רעשיניטנענרַא רעד ןיא ?ײטנָא רעשידִַי רעד

 טפַאשנסיװ ןוא טסנוק ,רוטלוק

 ןטיבעג עלַא ףיוא גָארטיײב ןשידִיי םעד טצַאשעגּפָא גונעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה טציא זיב

 עשידִיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ,טייז עשימָאנָאקע יד רָאנ טעז ןעמ .סערגָארּפ רעניטנעגרַא םענופ

 טעז ןעמ .סעיצַארָאּפרָאק םינימ ענעדיישרַאפ ךיוא ןוא ןוויטַארעּפָאָאק-טידערק עשידִיי יד ,קנעב

 -- ,ןקעווצ-סגנויצרעד ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיּפָארטנַאליפ רַאפ םינינב עטיובעגסיוא ךיוא

 ןיא ןעייג סָאװ ,ןטפַאז יד טשינ טעז ןעמ רעבָא ,גיוא ןטימ ןּפַאכפױא ןעק ןעמ סָאװ ,ץלַא טעז ןעמ

 -סייג ןרַאפ ןגָארטעגיײב ךס ַא ןבָאה ןדִיי זַא ,זיא תמא רעד .ףיט רעד ןיא ןבָארג ןוא טיירב רעד

 ןוא טפַאשנסיװ ,רוטלוק רענײמעגלַא רעד ןופ טיבעג ןפיוא -- ,עניטנעגרַא ןופ סערגָארּפ ןקיט

 ןקילבוצניירַא טניול סע ןוא עניילק ןייק טשינ רָאג זיא גָארטיײב םעד ןגעוו עטכישעג יד .טסנוק

 י ןריזילַאנַא וצ ןוא עניטנעגרַא ןיא ןייז ןשידַיי םענופ טעטילַאער רעד ןיא רעפיט לסיב ַא

 ,דנַאל םענופ סערגָארּפ םענײמעגלַא ןטימ גנודניברַאפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגיה םענופ גנולקיװטנַא

 ןבָאה .ןענעקרענָא ןלעװ טשינ לָאמנייק ןלעוו םיאנוש עשידִיי סָאװ ,תונקסמ וצ ןעמ טמוק טלָאמעד

 לָאמנייק זדנוא ייב טָאה ןעמ ?עניטנעגרַא ןיא טּפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד רַאפ ןגָארטעגיײב ןדִיַי

 ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןופ סקניּפ רעד טלעפ סע ,רעטסיגער ןלעיצעּפס ןייק םעד ןגעוו טריפעג טשינ

 ןוא ןסעגרַאפ ןרעוו ןעמענ ךס ַא לייוו ,דָאש רעסיורג ַא רָאג זיא סָאד .טנכייצרַאפ ץלַא טָאה סָאװ

 ,ןויכרַא יד ןיא ּוװ-ץעגרע ןביילב ,ללכב טייקכעלטנפע רעד ןיא סױרַא טשינ ןעמוק ןעמענ ךס ַא

 יד טלעפ ללכב עניטנעגרַא ןשידִַיי םעד ןוא סערייא-סָאנעוב ןשידַיי םעד לייוו ,םעד תמחמ ךיוא

 -עש רעשידַיי רעד ןופ ןובשח םעד ןריפ לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא רעדָא טפַאשלעזעג עקירעהעג

 סע רעבָא ,אפוג סערייא-סָאנעוב ןגעוו ןסיוו ךָאנ סע ןעמ ןעק זייוולייט .דנַאל םעניא טייקשירעפ

 עפ-ַאטנַאס ,ַאסָאדנעמ רעדָא ַאבָאדרָאק יו ,טעטש-ץניװָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןיא זַא ,טקַאפ ַא זיא

 ןיא ןוא טפַאשנסיװ רעד ןיא טרָא ןסיוועג ַא ןעמענרַאפ סָאװ ןדַיי ןַארַאפ ןענייז ןַאמוקוט רעדָא

 ןרעוו ייז זַא ,ןעגנולשרַאפ ױזַא ןרעו ןעמענ ערעייז רעבָא ,טעברַא רעשירַאטיזרעוװינוא רעד

 ןסיוו לָאז ןעמ ךעלגעממוא זיא'ס ןוא רעטסַאטַאק םענײמעגלַא םעניא טרילימיסַא קידנעטשלופ

 ,םַאטשּפָא ןשידַיי ןופ ןשטנעמ ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא

 ןעק רעפטנע רעד !טפַאשנסיו רעניטנעגרַא רעד ןופ סערגָארּפ םעניא קלח ַא ןדִיי ןבָאה

 טשינ ךָאנ טָאה ןוא דנַאל גנוי ַא קיסעמשינטלעהרַאפ ךָאנ זיא עניטנעגרַא .רעוויטיזָאּפ ַא רָאנ ןייז

 .טפַאשנסיוו רעד ןופ גנולקיװטנַא רעטריזילַאמרָאנ ַא רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיצניג ןייק ןפַאשעג

 יד ןיא זַא ,טרעטשעג טשינ ןיטולחל טָאה סָאד רעבָא ,דנַאל ןגנוי ןדעי ןיא רָאפ טמוק סעכלעזַא

 ןוא ןגיל ןלָאז טעטיזרעווינוא רעסערייא-סָאנעוב ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םענופ ןוויכרַא

 לעיצעּפס ,רעקידעמ עשידַיי ןופ ןסיזעט-עיצַאטרעסיד טרעדנוה ריפ ַא ייב ןרעו טביוטשרַאפ

 עקיטכיוו רָאג זיב ךיז ןעניפעג ייז ןשיווצ .טַארָאטקָאד םעד ןעמוקַאב וצ ףיוא עטלעטשעגוצ

 יד ןופ ןעמענ יד וליפַא רָאנ ,ןטעברַא יד רָאנ טשינ ןוא ,ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ-שיניצידעמ

 -נעגרַא רעד ןיא סיוא רעבָא ךיז ןענעכייצ ןדִיי קינייו טשינ .טנַאקַאבמוא ןביילב ןטנַאטרעסיד

 רעד טבעל לַאפ םעד ןיא ךיוא רעבָא ,רעקיטַארדעטַאק יװ ,טּפַאשנסיוו רעשיניצידעמ רעניש
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 צעכלעזַא ןענָאמרעד וצ גונעג .ןדנעטשמוא עלעיצעּפס ןיא ןַאמסטּפַאשנסיוװ-רעקידעמ רעשידַיי

 ךופ טיבעג ןפיוא יקסנימַאק .א ר"ד ןוא עיגָאלָאידרַאק ןיא יקסנָאקרעב ר"ד יװ ,ןעמענ ייווצ

 ךופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ עקיטכיװ טריפעגכרוד טָאה יקסנָאקרעב ר"ד .ןטײקנַארק-טיוה

 יַא רַאפ עיצַאטנעירָא ןַא ןרָאװעג ןענייז ןטעברַא ענייז .ןדיי-טשינ ןוא ןדַיי ייב טײקנַארק-ץרַאה

 לָאז רע ןענַאװ ןופ ערדעטַאק יד יקסנָאקרעב ר"ד םעד טלעפ ןגעװ טסעד ןופ .רעקידעמ ךס

 .(רוטּפלוקס) איבנ רעד :ןַאמכיײג אבויל

 ר"ד טימ טעשעג סכעלנע ןוא .טפַאשנסיוו רעשיניצידעמ רעד רַאפ ןטנעדוטס ןדליבסיוא ןענעק

 רערָאג רעד ןיא סנַאנָאזער ַא טָאה ןַאמטּפַאשנסיוװ-רעקידעמ ץלַא ןעמָאנ סנעמעוו ,יקסנימַאק

 רעניטנעגרַא רעד ןיא גנוצַאשּפָא רעייז וליפַא ןבָאה עטנָאמרעד עדייב .טלעװו רעשיניצידעמ

 -ןענידרַאפ ייז סָאװ ,סָאמ רעד ןיא טשינ ךָאד ,טלעוו רעשיניצידעמ-ךעלטפַאשנסיװ רעשידִיי-טשינ

 רעד ןיא סנַאנָאזער רעייז ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןעמענ ייווצ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןעמ

 -גסיוװ עלופטסנידרַאפ יװ טשינ ןוא רעקידעמ יװ רָאנ רעבָא ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי
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 ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ עכלעזַא רעקידעמ עשידַיי עגנוי ןשיווצ ךיוא ןַארַאפ .טײלסטּפַאש

 טשוטרַאפ ןיטולחל ןביילב ןעמענ ערעייז רעבָא ,טלעוו רעכעלטפַאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד

 -עמ םייב גנולײטּפָא רעשיגָאלָאטנָאדָא רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןוא גנופַאש יד .טנַאקַאבמוא ןוא |

 -רָאטשרַאפ םענופ טעברַא יד זיא טעטיזרעווינוא רעסערייא-סָאנעוב ןופ טעטלוקַאּכ ןשיניציד 7

ׂ 

| 

 ,(רוטּפלוקס) "רעטעברַא רעד :ןַאמכייג אבויל

 "ידִיי רעד סיוא ךיז טנכייצ עירטַאיכיסּפ רעד ןיא ךיוא .יקסניטָאבַאשז ר"ד רָאסעפָארּפ םענעֿב

 ַאיכיסּפ רעד רַאפ ןגָארטעגיײב ךס ַא טָאה סָאװ ,יקצינלעשטישט ןָאמָאלַאס ר"ד רעקידעמ רעש

 ןופ ענייא .ןעגנושרָאפ ענייז טימ טיבעג םעד ףיוא סיוא ךיז טנכייצ רע .עניטנעגרַא ןיא עירט

 עד סַאקירטַאיקיסּפָארוענ סעמַארדניס, עירטַאיכיסּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ עטצעל ענייז
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 -רעווינוא רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה "לַאטנָארפ ָאלובָאל לעד סערָאמוט סָאל

 ןוא וויטיזָאּפ-שיטירק ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא קרעװ סָאד ןוא טלעװ רעשיניצידעמ רעלַאס
 -עמ רעשיגָאלָאקעניג ןופ טיבעג ןפיוא .רעקידעמ עטריזילַאיצעּפס רַאפ קרעוונרעל ַא יװ ךיוא
 טָאה סָאװ ,יקסווָארבוד ר"ד רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד ןרעװ וצ טנָאמרעד טנידרַאפ ןיציד
 ענעדיישרַאפ ןיא עטכעלטנפערַאפ ,ןטעברַא עכעלטּפַאשנסיװ עקיטכיוו ייר עצנַאג ַא טזָאלעגרעביא
 ךיוא ןרעו ןטעברַא ענייז ןופ עקינייא .דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןיא ןלַאנרושז עכעלטפַאשנסיוו
 -עוב ןופ טעטלוקַאּפ ןשיניצידעמ ןיא דנַאטשנגעק ןבלעז םענופ ערדעטַאק רעד ףיוא טצונַאב
 .טעטיזרעווינוא רעסערייא-סָאנ

 ןוא החּפשמ יד, יקסמינָאלס רָאדָאעט ר"ד ןופ קרעװ סָאד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד ךיוא
 טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא סָאװ ,רעטקַארַאכ-סגנושרָאפ ַא ןופ קרעװ ַא ,"גנוָיצַאב עכעלשטנעמ
 -החּפשמ יד ןופ רוטקורטס רעד ןגעוו רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאכיסּפ-לַאיצָאס ַא ןופ גנושרָאפ עפיט ַא
 "עג ,ו"זַאא רעטומ ןוא רעטָאפ ןייא ןופ רעדניק ןשיווצ ,רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיוצ ןעגנויצַאב
 רעד רעביא גנַאהרָאפ ןימ ַא ףיוא טבייה סָאװ ,ךוב ַא -- ,טקנוּפדנַאטש ןשיניצידעמ ןופ ןעז
 .טייקזעירעטסימ-החּפשמ

 ר"ד זיא זילַאנַא-ָאכיסּפ ןופ טיבעג ןפיוא גנוטיידַאב ערעדנוזַאב ַא טניוועג סָאװ קרעװ ַא

 ןַא זיא'ס -- ,'קיטװעּפַארעט רעשיטילַאנַאָאכיסּפ רעד ןיא עיצַאקינומָאק יד, סנַאמרעביל דוד
 ןָא טזייוו ןוא זילַאנַאָאכיסּפ ןופ עירָאעט יד סיוא טרעטיירב סָאװ ,רעקנעד ןפיט ַא ןופ טעברַא

 עשיכיסּפ ןופ טיבעג ןפיוא קיטקַארּפ רעשיניצידעמ רעד ןיא גנודנעוונָא ריא ןופ ןפוא ןפיוא
 .ןטקעפעד עכעלנע ערעדנַא ןוא

 סיוא ןביא סָאװ ,רעקידעמ עשידִיי לָאצ יד םגה ,ןעמענ עקינייא רָאנ טכַארבעג ןרעו: ָאד

 -רָאפ עכעלטפַאשנסיװ-שיניצידעמ טימ ּפָא ךיוא ךיז ןבעג רָאנ ,עיסעּפָארּפ רעייז ןיא רָאנ טשינ

 -רַאפ ַא טגיילעגכרוד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקידעמ עגנוי רָאג ייווצ .ערעסערג ַא ךס ַא זיא ,ןעגנוש

 -רַאק רעגנוי רעד ןענייז טפַאשנסיו רעשיניצידעמ רעלַאסרעװינוא רעד וצ ךיוא געוו ןטניד

 -ַאש עסָאכ) ןָאזלעװַאש ףסוי ר"ד גָאלָארעסנַאק רעגנוי רעד ןוא טיַאשט ָאדרַאנָאעל ר"ד גָאלָאיד

 -שיניצידעמ עלַאנָאיצַאנרעטניא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רעדילגטימ ןענייז עדיײב -- ,(ָאזלעװ

 עקיטכיוו ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןפורעג טּפָא ץנַאג ןרעוו עדייב ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטּפַאשנסיװ

 -טפַאשנסיװ עקיטכיוו ערעייז רַאפ ךעלסילשסיוא ,ןסערגנָאק עשיניצידעמ עלַאנָאיצַאנרעטניא

 -רַא עשיניצידעמ ענייז טימ יקסלָאּפָאנרַאט לעומַאס ר"ד ךיֹוא טרעהעג ייז וצ .ןטעברַא עכעל

 ,רעביירש רעניטנעגרַא רענעעזעגנָא ןַא זיא רע סָאװ ץוח ,ןטײקנַארק עשיטַאמּוער ןגעוו ןטצב

 טמענרַאפ טרָא ןרעדנוזַאב ַא .טייקיטכיוו רעסיורג ןופ סעמעט עשירָאטסיה ףיוא ךיוא זייוולייט

 -עמ רעד ןיא עמעט עלַאיצָאס יד .רעקימעדַאקַא רעשידַיי רעטשרע רעד יװ טרַאגנייטש ר"ד

 .סעקולעווַאפ םייח ר"ד טרירַאב עניטנעגרַא ןיא רעטשרע רעד טָאה ןיציד

 ןיא רָאנ טשינ ,טפַאשנסיװ רעניטנעגרַא רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא טקילײטַאב ןענעז ןד'י
 גונעג .טפַאשנסיוו רעשירָאטסיה ןוא רעשיפָאסָאליפ רעד ןיא ייז טניפעג ןעמ ןוא ,ןיצידעמ רעד

 סָאװ ,עינָאלַאק רעד ןופ דניק ַא ןוא טסינָאלָאק ןופ ןוז םעד ,ענווָאכוד ר"ד םעד ןענָאמרעד וצ

 -עגנָא ןַא טמענרַאפ רע יװ טּפַאשנסיו רעשיפָאסָאליפ רעד וצ גע ַא טגיילעגכרוד ךיז טָאה

 עכלעוו ןשיװצ עיפָאסָאליפ ןופ טיבעג ןפיוא קרעוװ עטכעלטנפערַאפ ענייז ךרוד עיציזָאּפ ענעעז

 רעשידַיי ןגעוו קרעוװ רעלוּפָאּפ ןייז ,ןַאזָאניּפש ןגעוו קרעװ קידנעביירד ןייז סיוא ךיז טנכייצ סע
 ןוא טפַאשנסיװ רעניטנעגרַא רעד רַאפ טײטַאב ןסיורג ַא ןופ קרעװ ערעדנַא ןוא עיפָאסָאליפ

 ןופ ץיּפש ןיא ענוװָאכוד ןָאעל ר"ד טייג טפַאשנסיװ רעשיפָאסָאליפ רעד ןופ ןיז ןיא .רוטלוק

 יד ןשיװצ רעקיצנייא רעד טעמכ זיא ענווָאכוד ןָאעל ר"ד .טײלסטּפַאשנסיװ רעניטנעגרַא עלַא

 טכַאמעגכרוד ךיוא טָאה רע .טפַאשנסיװ רעשיפָאסָאליפ רעד טעמדיוװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי

 רע טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא .ץנעדורּפסירוי טימ ּפֶא ךיז טיג ןוא טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד

 -עזרעביא לָאצ ַא טימ קנַאדעג-סטפַאשנסיװ ןוא -רוטלוק רעניטנעגרַא םעד טרעכיײרַאב ךייא
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 עקיטכיו ערעדנַא ןוא ,"עטכישעג עשידַיי, סווָאנבוד יו ,קרעװ עשידִיי עקיטכיוו ןופ ןעגנוצ

 .קיטַאמעט רעשיפָאסָאליפ ןוא רעשירָאטסיה רעשידַיי ןופ קרעװ

 ןופ ןטסיסקרַאמ עטגייצרעביא ןַא ,ןיטשלערעּפ ַאטרעב ןרעלטפַאשנסיװ עשידִיי עגנוי יד

 -יטיזָאּפיטנַא ןוא םזיוויטיזָאּפ, קרעװ טנַאסערעטניא ןַא טכעלטנפערַאפ טָאה ,גנוטכיר רעקניל

 ןיא הטיש עשיפָאסָאליפ יד טכַארטַאב סָאװ קרעוו עטשרע סָאד זיא סע ."טעניטנעגרַא ןיא םזיוו

 ןרעװ טנָאמרעד ךיוא לָאז טייהנגעלעג רעד ייב טקנוּפדנַאטש ןשיטסיסקרַאמ ַא ןופ עניטנעגרַא

 קרעוו סעמעוװ ,רענַאיטנַאק רעטגייצרעביא ןַא ,שטיוועלעקסַאכ ר"ד רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד

 יו שטיוװעלעקסַאכ ר"ד ןטנָאמרעד םעד רָאפ טלעטש ,המשנ ןגעו ערעל סעלעטָאטסירַא זגעוו

 טשינ טָאה ןוא ןברָאטשעג גנוי רעייז רע זיא רעדייל .םענרַאפ ןוא טעטילַאניגירָא ןופ רעקנעד ַא

 ךיא רוטלוק ןוא טפַאשנסיו רעד תבוטל ןשינעטנעק עשיפָאסָאליפ ענייז ןצונוצסיוא ןזיװַאב

 .עניטנעגרַא

 ,(דליבלייא) ייםערוטש, :ןילבול האל

 סָאװ ןדַיי ייר עצנַאג ַא ךיוא ןעמ טפערט ןטפַאשנסיװ עשירָאטסיה רעניטנעגרַא יד ןיא
 -רַא ןטסעב ןרַאפ טכַארטַאב טרעוו רעסַאװנסָאר לעכנַא ר"ד .טֹרָא ןקידנטײדַאב ַא ןעמענרַאפ
 ַא זיא יןטּפיגע ןטלַא םעניא עיזעָאּפ ןריעטַאמַא יד , לכיב ןיילק ןייז .גָאלָאטּפיגע רעניטנעג

 רעשירָאטסיה רעד ךיז ןענעמדיוו סָאװ ,עלַא יד ןופ טצונַאב טרעוו סָאװ ,םוידוטש רערעלוּפָאּפ
 -ָאטסיה-רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא .ןטייצ עכעלמיטרעטלַא יד ןופ טּפַאשנסיװ

 -סיה רעניטנעגרַא ןגעו קרעװ ענייז טימ סָאקלַאּפ ָאטרעבלַא ר"ד טמענרַאפ גנושרָאפ רעשיר
 -על ָאדרַאקיר זַא ,גנוניימ ַא ךיוא ןַארַאפ .טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשירָאט
 -סיה רעניטנעגרַא רעד גנוטכיר ַא ןבעגעג ןוא טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,רעד ךעלטנגייא .ענעוי

 -עג עקידנעבנעצ עסיֹורג יד טסַאפרַאפ רעטשרע רעד ךיוא טָאה ןוא טפַאשנסיוו -עשירָאט

 רעניטנעגרַא רעד ןיא ןָאט םעיינ ץנַאג ַא .ןדַיי עשידרפס ןופ טמַאטש ,עניטנעגרַא ןופ עטכיש
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 -רַא ןיא ןדִיי ןגעוו קרעװ ןייז .ןיוועל וַאלסעלָאב טכַארבעגנײרַא טָאה גנושרָאפ רעשירָאטסיה

 ,עקירעמַא-"ןייטַאל ןיא עיציזיווקניא רעד ןגעוו ךיוא יװ ,עכָאּפע רעלַאינָאלָאק רעד ןיא עניטנעג

 רָאפ םיא ןלעטש י"ורַאמַא קַאּפוט; ןגעוו קרעװ טנַאסערעטניא ןוא סיורג ןייז סרעדנוזַאב ןוא

 ליטס ןוא םערָאּפ ענעגייא ןייז ןפַאשעג טָאה סָאװ ,םענרַאפ ןופ רעביירש-עטכישעג םעד יו
 עטכישעג רעניטנעגרַא ןופ טיבעג ןפיוא סיוא ךיז טלייט סנטצעל .גנושרָאפ-עטכישעג ןופ

 -רַא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוטכיר עשיגָאלָאעדיא יד , קרעוװ ןייז .יקסנעשטרעמ סָאקרַאמ

 ,סערעטניא ןַא ךָאד טנידרַאפ ,ןרָאװעג טריקיטירק קרַאטש זיא קרעװ סָאד םגה ."עניטנעג

 ַא ןופ עטכישעג רעניטנעגרַא רעד ןיא ןעגנוטכיר עשיגָאלָאעדיא יד טכַארטַאב רע לייוו עקַאט

 .טקנוּפדנַאטש ןקיטייצטנייה

 עלַאיצָאס-שימָאנָאקע ןוא ץנעדורּפסירוי רעד ןיא ןדִיי סיוא ךיז ןענעכייצ רעקינייו טשינ

 גנוריפכוב עשהכולמ יד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ יד וצ רעהעג רענייוו .י ר"ד רעד .ןטפַאשנסיוװ

 -ָאקע רעשידִיי רעטייווצ ַא .טפַאשנסיוו רעקיזָאד רעד רַאפ ערדעטַאק יד טַאהעג ךיוא טָאה ןוא

 -ַאגרָא סָאד .עיצַאזינַאגרָא-רעייטש עשהכולמ יד ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ןפורעג זיא טסימָאנ

 זיא עיצַאזינַאגרָא יד ןוא טרָאּפַאּפַאר .ס ר"ד ןופ טעברַא יד זיא טַארַאּפַא-רעייטש םעד ןריזינ

 ךיז טנכייצ קימָאנָאקע רעד ןופ טיבעג ןפיוא .דוסי ןכעלטפַאשנסיװ ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא

 -קעל לקיצ ַא ףיוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאװעג ןפורעג זיא רעכלעוו ,סּפעש ר"ד סיוא

 -נעגרַא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ סּפעש ר"ד .סעמעט עשימָאנָאקע ףיוא סעיצ

 רעקיטכיוו ַא סנייז טימ טנַאקַאב ,ןַאמפרָאד רעינישזניא רעד .טּפַאשנסיװ רעשימָאנָאקע רעניט

 סריא יװ "לַאּפעס, רעד ןופ ןרָאװעג ןטעברַאפ זיא ,קימָאנָאקע רעניטנעגרַא רעד ןגעוו טעברַא

 -ָאד רעד ןופ טריגעלעד ןעוװעג רע זיא גנַאל-טשינ טשרָאקָא ןוא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא

 .עקירעמַא-ןייטַאל ןופ קימָאנָאקע רעד ןגעוו ןדער וצ עקיסקעמ ןייק עיצַאזינַאגרָא רעקיז

 ןבָאה סָאװ ,ןטסירוי עשידִיי ןענעכייצרַאפ וצ טָאה ץנעדורּפסירוי רעניטנעגרַא יד ךיוא

 .ןטפַאשנסיוװ-טכער רעניטנעגרַא יד ןופ גנורעכיירַאב רעד וצ טרעייטשעגטימ ןסיוו רעייז טימ

 זַא ,טרילימיסַא ךיז ױזַא עניטנעגרַא ןיא בגא טָאה סָאװ ,עטיל ןופ דִיי ַא ,ץעילָאקָאטנַא ר"ד

 טעמדיוװעג ךיו רעטשרע רעד טָאה ,טײקשידִיי ןייז ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ וליפַא טָאה רע

 -עג םעד ףיוא טעברַא ןייז ןוא טכער-סטעברַא ןוא -רעטעברַא רעניטנעגרַא ןופ םוידוטש םעד

 -ניא ןבעגעג טכער ןלַארָאבַאל םענעפורעג-ױזַא םעד טָאה סָאװ קרעװו עטשרע סָאד זיא טיב

 ןעוועג זיא יקסװָאנַאטַאס ר"ד רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעד .עיצַאטערּפרעטניא ןוא ןטלַאה

 ענייז .טכער-סלדנַאה רעניטנעגרַא םענופ ןַאמסטפַאשנסיװ ןוא רענעק ןטסעב ןרַאפ טנכעררַאפ

 ,דנַאטשנגעק םעד ןרידוטש םייב ןטנעדוטס רַאפ רעזייווגעוו ַא ןענייז טיבעג םעד ףיוא ןטעברַא

 -כיוו ייר עצנַאג ַא טָאה סָאװ ,יקציניוו ָאיצַאנגיא ר"ד סיוא ךיז טנכייצ ןטסירוי עגנוי יד ןופ

 דרובלעזיירק ר"ד .ַאטַאלּפ ַאל ןופ טעטיזרעווינוא םעניא ערדעטַאק ַא טָאה ןוא ןטעברַא עקיט

 טרעוו גרעבנעדלָאג קַאסיא ר"ד ןוא טכער ןלענימירק ןגעוו ןטעברַא ענייז טימ סיוא ךיז טנכייצ

 -לעזעג -ןעיצקַא עמינָאנַא ןגעװ טכער םענופ רענעק עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ

 ,ןטפַאש

 רעד .רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןדִיי ןענייז קידוװעעזנָא סרעדנוזַאב

 -יוא ןַא ןעמענרַאפ ָאּפמעיט רַאזעצ ןוא םיובלעשטייא לעומַאס ,ווָאנושרעג ָאטרעבלַא .גניליירד

 רַאזעצ ןוא רעטַאעט ןיא םיובלעשטייא לעומַאס ,עזָארּפ רעד ןיא ווָאנושרעג ָאטרעבלַא -- ,ןָאנב

 ָאטרעבלַא .טרָא ןקידובכב ןוא ןרעדנוזַאב ַא יז ןעמענרַאפ יירד עלַא גנוטכיד רעד ןיא ָאּפמעיט

 רעניטנעגרַא רעד ןיא קרעוװ שיסַאלק ַא יװ טכַארטַאב ןרעוו ?ןשטוַאג עשידַיי; סווָאנושרעג

 עיפַארגָאיב ןייז "דנַאל ןיימ --- סָאיר-ערטנע; ךוב ןייז ןיא טלייצרעד ווָאנושרעג .רוטַארעטיל

 "ןשטּוַאג עשידִיי; ענייז ןיא ץוח .עניטנעגרַא טימ ךיז רע טריציפיטנעדיא קרעװ םעד ןיא ןוא

 ןעגנולייצרעד לכיב ןייז ןיא ךָאד .עמעט עשידִיי יד קרעװ ערעדנַא ענייז ןיא טשינ רע טרירַאב

 גָאט רעד; ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ גנולייצרעד ַא ןיא סרעדנוזַאב ,"ןטכענ ןופ ןעגנולייצרעד;

 ןוא ןענרעל לי סָאװ טנעדוטס ַא ןופ ייוו ןשידִיי םעד ןעמ טריּפש ,"ןטסנידרַאפ עסיורג ןופ
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 ןעגנירדעגכרוד זיא סָאװ ,רָאמוה םעניא ןעמ טליפ ייו ןשידִיי םעד .ןעלטימ יד םיא טלעפ סצ
 ענייז ןופ עטסעב יד ןענייז "ןטכענ ןופ ןעגנולייצרעד , ןוא "ןשטּוַאג עשידַייא יד רעיורט טימ
 -כיוו רעד, ,"ענָאברָאס ןיא טדערעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד, יװ ענייז קרעװ ערעדנַא יד ,קרעוו
 ןשיטסיצילבוּפ ַא רעמ ןגָארט ,ערעדנַא ןוא "עזָאניּפש ךורב ןופ ןבעל-עביל סָאד; ,"ןַאמ רעקיט

 סע זַא ,קרעװ לַאטנעמונָאמ ַאזַא זיא "ןשטּוַאג עשידִיי; קרעװ סָאד ןיוש רעבָא .רעטקַארַאּב
 טימ רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןופ רעגריב ןקידובכב ַא רַאפ ןווָאנושרעג ָאטרעבלַא טכַאמ
 שטנעמ ןשידִיי םעד טּפַאכעגפױא טשינ ױזַא טָאה רענייק .טנַאװ-חרזמ ריא ןיא ןָאנבױא ןַא
 -ליִש רע .ווָאנושרעג ָאטרעבלַא יו ,סָאיר-ערטנע ןופ ןדרע יד רעביא ,ןדָאב רעניטנעגרַא ןפיוא
 ןרעװ וצ גנוגייצרעביא רעסיורג ןוא עיידיא רעפיט ַא טימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןדַיי יד טרעד

 -טנזיוט יד ךיז ןעלגיּפש סע ןעלּפַאצרַאװש סנעמעוו ןיא ןשטנעמ יד -- ,םירעיוּפ עשידִיי עתמא
 ךיז טימ ייז ןריפ לַארעביא ןוא םוטעמוא ןוא טלעוו רערָאג רעד רעביא ןעגנורעדנַאװ עקירָא*

 .רעסיוּפ ןָאלַאס ןיא עיפַארגָאטַאפ ;יילצנירּפ סָאד, דליב ריא טימ סניבור-רענסייר אסָיול

 ןָא ייז טמוק גנירג טשינ שטָאכ ,המשנ רעד ןיא ןוא ץרַאה ןיא סע ןגָארט ,"םירפסה רפס; םעד

 עשיסַאלק עשידִיי יד --- ,ןייז רבוג ייז ןלעװ ךָאד ,ןדָאב םעיינ םעניא ךיז ןעלצרָאװרַאפ סָאד

 ,טרעדליש רע ןעװ טנעמָאמ רעד זיא ןייש יו ןוא .ןכערב וצ ןזייא וליפַא קִיעפ זיא תונשקעי

 רעד טימ ןעמַאזצ ךיז טסיג סָאװ ,םיליהת םעד סיוא טנוגינ טסינָאלָאק רעשידִיי רעד יוז

 ."ַאטילַאדיװ; רעד ןופ טיײקשידָאלעמ רעקירעיורט

 רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא ןקידובכב םעד טמענרַאפ ווָאנושרעג ָאטרעבלַא

 ןפיוא ךַארּפש רעשינַאּפש רעד ןופ ןטסיליטס עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ טכַארטַאב טרעו ןוא

 ןייז ןופ הלעמ יד ןוא רעטסומ ַא יװ טצונַאב טרעוו ליטס ןייז .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-ןיײטַאל

 .טײקידװעליּפש ןוא טייקטכייל ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ יז סָאװ סָאד זיא ךַארּפש

 -עטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ ווָאנושרעג ָאטרעבלַא ךָאנ

 ףיוא ןכַאז יירד טקינייארַאפ םיובלעשטייא לעומַאס .ןוז רעשיטסינָאלָאק ַא ,םיובלעשטייא רוטַאר;

 -ַאב ןיא ןעמונעג טרעוו ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,טסילַאנרושז ןוא גרוטַאמַארד ,רעלייצרעד .לָאמַא
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 -נעגרַא ןיא ןָאט םעיינ ַא טכַארבעגנײרַא רע טָאה ריא טימ תמחמ ,עיגרוטַאמַארד ןייַז טכַארט

 -ָאבמיס וצ גנוגיינ רעסיוועג ַא טימ ,עיגרוטַאמַארד ןייז ןיא טסינָאיסערּפסקע .רעטַאעט רעניט

 -נָאק ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ עמַארד יד רעטַאעט רעניטנעגרַא םעניא טגנערבעגניירַא רע טָאה ,םזיל

 ."טייקיור עשלטעטש יד, גנולייצרעד רעד טימ םיובלעשטייא לעומַאס טָאה ןביוהעגנָא .טקילפ

 -יירפ ןופ רעטסנָאמ רעד, קרעוו ןייז טימ ןגיוצעג רע טָאה טײקמַאזקרעמפיוא עקיטכיר רעבָא

 -עג רעקיטכיר רעדָא ,טקילּפנָאק רעשיגָאלָאכיסּפ רעד טכַארבעגסױרַא טרעוו ָאד ןיוש ."טייה

 .ןײלַא ךיז טכוז סָאװ ,רעקיטּפעקס םעד ,שזַאנָאסרעּפ םענופ גנובײרשַאב עכעלרעניא יד ,טגָאז

 טמענרַאפ גָאלַאיד רעד םגה ,"טייקיכיזניא, טימ קרעוװ סמיובלעשטייא סיוא ךיז ןענעכייצ ללכב

 -מוא רעד, ןוא "םערוטש סטָאג, ןעגנולייצרעד ענייז .קרעוו ענייז ןיא טרָא ןקידנעמיטשַאב ַא

 צעכלעוו ןיא ןציקס עניילק ייר עצנַאג ַא ןעגניירב סָאװ קרעװ ןענייז "רעקידנזייר רענעלגעוװַאב

 ןייז ןופ טייקויסערּפסקע רעד ןיא שזַאנָאסרעּפ םעד ןפוא ןלעדייא ןַא ףיוא טריוילַאנַא רע

 סָאד .קרעװ:רעטַאעט ענייז ןיא קורדסיוא ןפרַאש רעמ ךָאנ ַא טמוקַאב סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ

 סָאװ עשיגָאלָאכיסּפ סָאד :זיא ,עמַארד רעניטנעגרַא רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רע סָאװ עיינ

 ןופ רעטגַאװעג רעד, קרעװ-רעטַאעט ענייז ןיא .ןעיידיא ןופ טקנוּפַארטנָאק ַא ןיא ךיז טגעװַאב

 ,"ןבָאה וצ ביל השוב יד, ,"דלַאװ ןייז ןוא רעטאק רעד, ,"סעמָאג ָאדנַאװרעס ַא רענייא, ,0

 וצ ןסיוא רבחמ רעד זיא ענייז קרעװ עשיטַאמַארד ערעדנַא עלַא ןוא "לגיופ רענעמייל רעד,

 ןעמ .זדנוא ןיא ְךַאז רעדעי ןופ טרעוװ ןקיטכיר םעד קידנעטש טזייװַאב ןבעל סָאד זַא ,ןגָאז

 רע טכיירטש ייברעד .ןעגנערבוצסיורַא סע ןוא ןעלדנַאהַאב וצ סע ױזַא יװ ןסיוו רָאנ ףרַאד

 צעטנעגילעטניא רעמ יד דָארג לייוו ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןופ טײקיטרַאנגײא עטמיטשַאב ַא רעטנוא

 ןיא ןענייז ייז סָאװ ,סָאד ןייז וצ סיוא-ןדיימ ןוא ןשלעפ ,םזילַאנָאיצנעװנָאק ןיא ךיז ןטלַאהַאב

 ןפיירגַאב רוטלוק ןייק טשינ ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ עטושּפ יד תעב ,טייקכעלקריוו רעד

 .רשיה לכש ןכיילג ןוא ןקיטכירפיוא ןַא טימ ןעלדנַאה ןוא ןָאט וצ ןבָאה ייז סָאװ וויטקניטסניא

 -רעּפ ענייז ןופ עקינייא ,טסילַאודיװידניא רענעכָארּפשעגסיױא רעד ןזיא םיובלעשטייא לעומַאס

 -כַאװש רַאפ ייז טכַאמ טייקכעלשטנעמרעביוא יד ןוא םזינַאעשטינ טימ תרבועמ ןענייז ןשזַאנָאס

 .עיצַאטנעירָא ןייק טשינ ןעניפעג סָאװ ,ןעגניל

 טסייג רעיינ רעד ןרָאװעג ןוא ןעוועג ןענייז קרעוװ עשיטַאמַארד סמיובלעשטייא לעומַאס

 עיַײנ ַא ןבעגעג ןוא גנוטכיר עיינ ַא ןפַאשעג ןבָאה קרעװ ענייז .רעטַאעט רעניטנעגרַא םענופ

 ןייז טימ ָאּפמעיט רַאזעצ ןָאטעג סע טָאה ױזַא טקנוּפ .עניב רעניטנעגרַא רעד עיצַאטנעירָא

 רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא רעביירש-ןדִיי ערעדנַא עלַא וצ דיישרעטנוא ןיא .גנוטכיד

 .גנוטכיד ןייז .עמעט רעשידִיי רעד ךעלסילשסיוא גנוטכיד ןייז טעמדיוװעג ָאּפמעיט רַאזעצ טָאה

 רעשיטסינַאברוא ןייז ןיא ןשטנעמ ןשידִיי םעד טעז רע .רעטקַארַאכ ןשיטסינַאברוא ןַא טגָארט

 רעד זיא ָאּפמעיט רַאזעצ .ןָאט ןשיריטַאס ַא ןיא ךיוא ןיירַא םיא טריפ סָאד ןוא עזָאפרָאמַאטעמ

 -ַאס רעד קנַאד ַא .טסנוק עטולָאסבַא ןענייז סעיצַאירַאװ:ךַארּפש ענייז ,זרעפ םענופ רעטסיימ

 ענייז ןופ סנייא ןוא טײקשיטסינַאטעילעפ ןיא ןלַאפנײרַא ןופ רַאפעג יד סיוא רע טדיימ עריט

 ןלעטש "תבש ןופ עזױּפ רַאפ ןזרעפ, טייקכעלנעזרעּפ רעשירעטכיד ןייז וצ קרעוו-לסילש עטסעב

 -נָאק ןייז .רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןופ רעטכיד עלענָאסרעּפ -טסרעמ יד ןשיװצ קעװַא םיא

 'רעניטנעגרַא רעד ןיא טפַאשרעגריב ןענופעג טָאה סָאװ ,עיציניפעד ַא זיא "ָאגנימָאדַאבַאס, טּפעצ

 קרעװ ןייז .ךעלקילג רעקינייוו רעבָא ,עמַארד טימ טריבָארּפ טָאה ָאּפמעיט רַאזעצ ,גנוטכיד

 -רַאפ ,רעטכיר ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,דָיי ַא זיא שזַאנָאסרעּפטּפיוה רעד ּוװ ,"טיורב-עשזָאירק.

 -עטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא ןייז .גנוטכיד ןייז סָאװ טײקיטרַאנגיײא יד טשינ ןיוש טלָאמ

 טשינ בגא ,ןפַאש ןשיטַאמַארד ןייז בילוצ טשינ ןוא ץיזעַאּפ ןייז קנַאד ַא רע טמענרַאפ רוטַאר

 .קרעװ עשיטַאמַארד יירד רעדָא ייווצ -- ,עסיורג סרעדנוזַאב ןייק

 -וטש ייז טָאה רע .ןדַיי עשיטָאטש יד ןרידוטש וצ טעמדיוועג ךיז טָאה גרעבזולג לעומַאס

 -מיס ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ןענייז רעבירעד ןוא ןשטנעמ ןקידנעלכיימש ַא ןופ קילב ַא טימ טריד

 םעד טעז רע .טײקוװיטַאקינומָאק ךיוא ייז ןעניוועג טײקשיטַאּפמיס רעד קנַאד ַא ןוא שיטַאּפ

 שי ריין שש
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 -רעסיוא רָאנ טשינ ,רעגייטש-סנבעל ןשילָאערק םעניא ךיז ןסַאּפוצנײרַא ןָא טבייה סָאװ ןדִיי

 גנוטיוק יד רעבָא ,ןקילָאטַאק וצ רעדליב עקילייה טפיוקרַאפ רע .ךעלרעניא ךיוא רָאנ ,ךעל

 .טשינ רע ןעק בתכ רעדנַא ןייק לייוו ,ןבַאטשכוב עשיערבעה טימ ןבירשעג םינוק יד רע טיג

 ,ןברַאטש ייז ןוא ןבעל-רעגייטש ןשילָאערק םעניא גנירג ױזַא ןײרַא טשינ ךיז ןסַאּפ ןעיורפ יד

 ןעמָאנ ןטימ ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ןופ ענייא .דיי-טשינ ַא טימ הנותח טָאה רעטכָאט ַא ןעװ

 עניטנעגרַא ןיא ןוא רערעל רעשיערבעה ַא ןעוועג םייה רעטלַא רעד ןיא זיא יקסויָאקאטעּפ

 יד רעבָא ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןַאמערָא ןַא זיא רע ,הסנרּפ ןבָאה ןזומ רע .ץלַא וצ ךיז רע טמענ

 ייז ןוא טסינומָאק ,רענָאילימ ַא יו שרעדנַא ןעז טשינ םיא ןענעק "ןטָאירטַאּפ, רעניטנעגרַא

 ןבָאה ,עיצידַארט רעטלַא רעד טימ ןבעל ןשזַאנָאסרעּפ סגרעבזולג לעומַאס .םיא ןדרָאמרעד

 ,קנַאדעג םייב ,קערש ַא ןיא ןיײרַא ןלַאפ ןוא דרעב יד ןרעשּפָא ןעגניווצ ייז טעוו ןעמ זַא ארומ

 .(דליבלייא) "ןענרעל םייב, :םולבנעגייפ השמ

 ייז ייב טשינ טדניוװשרַאפ רעיורט רעשידִיי רעד .שיילפ-ריזח ןסע וצ ןעגניווצ ייז זעק ןעמ זַא

 גרעבזולג לעומַאס .םיא טעז ןעמ זַא ,ױזַא רעבָא ,ךיז ןיא ףיט וליפַא םיא ןגָארט ייז .לָאמניײק

 :"לקער עיורג סָאד, ןעמָאנ םעד טגָארט דנַאב רעד ןוא ןעגנולייצרעד עכלעזַא דנַאב ןצנַאג ַא טָאה

 -רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד עלַא יד רעבָא ,קינייו רעייז טביירש גרעבזולג לעומַאס

 -כַארּפש ןענייז ןעגנולייצרעד ענייז .טרעוו ןשירַארעטיל םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןבָאה טכעלטנפע

 םיא ייב טריּפש ןעמ ןוא ןקורדסיוא יד ןיא ןוא עזַארפ רעד ןיא קיטכיצ ,טרילָאּפ רעייז ךעל

 ןסיוועג ןייז ןיא ןבעל ןלָאז ייז יו שממ ,ןשזַאנָאסרעּפ ענייז וצ עביל ַא גנולייצרעד רעדעי ןיא

 .טולב ןוא

 -ייצרעד רעד ןיא ייס ,קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ייס ןטָארטרַאפ זיא טירעגניפ ָאילוכ
 ייירש עכלעזַא ןגעוװ לַאירעטַאמ-ןעייסע ןכייר ַא רע טגנערב "םזילַאערא קרעװ ןייז ןיא .גנול
 קיטירק-רוטַארעטיל ןייז .ערעדנַא ןוא רעזיירד רָאדָאעט ,ןַאמ סַאמָאט ,קנַארפ ָאדלַאװ יו ,רעב
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 ןטּפעצנָאק טימ ךיוא יװ ,ןעגנורעלקפיוא עשיטערָאעט טימ טיײלגַאב ,עשיטילַאנַא ןַא רעמ זיא

 טנַאקַאב .גנולייצרעד רעד ןיא ךיוא טוװרּפעג טָאה טירעגניפ ָאילוכ .רוטַארעטיל ןגעוו

 -עטיל ןייז ןיא טרָא עטסקיטכיוו סָאד טמענרַאפ םזינַאברוא רעד ."תולרוג, עיגָאלירט ןייז זיא

 ךיוא .עכלעזַא יו טפַאשלעזעג יד זיא םיא ייב רקיע רעד .גנופַאש רעשיטסילעווָאנ רעשירַאר

 -רעסבָא ןופ ןינע ןַא םיא רַאפ זיא טפַאשלעזעג יד ןוא שיטסילַאער רע זיא עלעווָאנ רעד ןיא

 ,רעזייה-סגנופערט יד ןיא ךיוא יו ,ןענָאיסנעּפ יד ןיא יז טעז רע יו ױזַא יז טרעדליש רע ,עיצַאװ

 -גיפ ָאילוכ .טײקטעקַאנ רעצנַאג ריא ןיא טפַאשלעזעג יד ןעמ טעז רעטרע יד ןיא -- .,ןעעפַאק

 ,ןטּפַאכעגפױא ןוא םענעעזעג םעניא ןפיטרַאפ וצ ךיז שיגָאלָאכיסּפ טשינ טריסערעטניא ןטירעג

 רענעמ :ץנעדַאקעד רעצנַאג ריא ןיא טפַאשלעזעג יד ןזייוו וצ ךעלרעסיוא רָאנ ןסיוא זיא רע ---

 -ַאב טשינ ךיז ןענעק סָאװ ןעיורפ ןוא ,שינעּפעשטוצ ַא סעּפע ךָאנ ךיז טּפעלש סע ןעמעוו ךָאנ -

 -סָאנעוב רעד ןופ דליב ַא ןבעג וצ טימַאב ךיז טָאה טירעגניפ ָאילוכ .ןטבילעג ןייא טימ ןענעגונ

 -ףעילער עכלעזַא ןיא רָאפ יז טלעטש רע ןוא דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןופ טפַאשלעזעג רעסערייא

 שממ ךיז ןפרַאװ ןּפיט עטרירענעגעד-טושּפ יד טימ ץנעדַאקעד יד זַא ,ןברַאפ עטרעטיירבעגסיוא

 ּוװ ,"סעדעסרעמ , ןוא "ַאטעבמַאג ַאװע; ענייז ךיוא ןענייז רעגייטש ןבלעז םעניא .ןגיוא יד יא

 ןופ טייקכייר ַא טגָאמרַאפ טירעגניפ ָאילוכ .לָאר עסיוועג ַא ךיוא ןיוש טליּפש שזַאנָאסרעּפ רעד

 .ןטנווייל עטיירב ףיוא טירָאלָאק ןקיברַאפ ןפַאש וצ טייקכעלגעמ יד םיא טיג סָאװ ,ךַארּפש

 ןכעלסילשסיוא ןַא ןופ ןענייז רעדיל ענייז םגה ,ןַאמכיפ בקעי ןענָאמרעד וצ ךיוא יאדכ

 -סימ ןזעיגילער ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז רעדיל יד .טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ ןשיליױטַאק

 טשינ טריצ רע יװ ןגעוו טסעד ןופ .ןעלמיה עטייוו יד ןיא םיפרש ןוא םיכאלמ טעז רע ,םזיציט

 לי רֶע -- ,שממ םיא טגרַאװ סעשידַיי סעּפע יוװ ךָאד ןעמ טריּפש ,םזיצילָאטַאק טימ דיל ןייז

 -ױַאק ךעלשידִיי ןוא שידִיי סיוכרוד זיא רַאפרעד רעבָא .טשינ ןעק ןוא ןעיירּפַאב םעד ןופ ךיז

 טנכייצעגסיוא ןוא טייקידהליפת טגָאמרַאּפ "ַאירעדוכ עד רעטסאמ, ךוב ןייז .גרעבנוירג .מ סָאל

 ךַארּפש ןייז ;ךַארּפש רעד ןיא טנכייצעגסיוא זיא רע ךיוא .ןעגנוטכידרעביא-םיליהת יד ןענייז

 ןוא ערעווש ַא לסיב ַא גנוטכיד ןופ רעבָאהביל ןכעלטינשכרוד ןרַאפ ,עשירַארעטיל-ףיט ַא זיא

 ןופ טײקשיטָאזקע רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ גרעבמָאלב רָאטקעה ָארדעּפ .עכעלדנעטשרַאפמיא

 טביירש ןיקּפורק ַאקליא .סנפַאה עטייוו ךָאנ טקנעב ןוא ןטייקטייוו ןגעוו טגניז רע .רעדיל ענייז

 ןעגנולייצרעד ךוב ןייז סיוא ךיז טנכייצ קרעוװ ענייז ןשיווצ .ןעגנולייצרעד ןוא סעמעָאּפ ,דעדיל

 ,ךייו זיא רע .עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ עתמא ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצרעד -- ,"דַאלָאקָאש לצעט ַא;

 ,דיל ןיא "שירעגנויליווו, ןייז ךיוא ןעק רע רעבָא ,שיריל-טרַאצ

 -עטכישעג ןייז .סָאקלַאּפ ָאטרעבלַא סיוא ךיז טנכייצ עיפַארגָאירָאטסיה ןופ טיבעג ןפיוא

 ןייז ןיא רעקיטכיזרָאפ-טסרעסיוא רעד ללכב זיא רע .ןטנעמוקָאד ףיוא ךיז טריזַאב גנוביירש

 ןופ ןענייז ןוא סיוא ךיז ןענעכייצ ןעייסע עכעלטכישעג ענייז ןופ .קיטסַייסע רעכעלטכישעג

 ַא םיא ייב טליפ ןעמ .ַאיװַאדַאװיר ןוא ָאטנעימרַאס ןגעװ ןעייסע יד סערעטניא ןרעדנוזַאב

 -עג ןענייז אפוג ןעייסע יד ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג רעניטנעגרַא ייווצ יד וצ עביל עסיורג

 זיא טנַאקַאב .ןעגנולייצרעד עקידנּפַאכרַאפ יו שממ ךיז ןענעייל ייז זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןבירש

 ןָאמָאלַאס .רעטקַארַאכ ןשיטילַאנָאכיסּפ ַא ןופ טעברַא ענייפ ַא --- ,"ינעשז רעד; קרעו ןייז ךיוא

 רעד ןיא טנַאקַאב זיא עניטנעגרַא ןגעוו ןשזַאטרָאּפער טימ ּפָא סנטצעל ךיז טיג סָאװ ,רינּפַאוװ

 "סקניל וצ סטכער ןופ; קרעוװ עשיטירק-רוטַארעטיל ייווצ ענייז טימ רוטַארעטיל רעניטנעגרַא

 עמעכס ַא ןכַאמ טווּורּפעג ךיוא רינּפַאװ ןָאמָאלַאס טָאה סנטצעל ."טפיטשיילב רעטיור רעד; ןוא

 ,קרעװ וויטַאמרָאפניא ןַא ,"עניטנעגרַא ןיא קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג; רעד ןופ

 .קיטירק-רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד רעביא רעריפ ַא יו ךיוא ןעניד ןעק סָאװ

 -רעוו ָאדרַאנרעב טמענרַאפ רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא רָאג ַא

 ןענַאמָאר טביירש רע .טעברַא רעשירַארעטיל ןייז ןיא קיטייזליפ ללכב זיא יקציברעוו .יקציב

 ,טסילַאנרושז ַא ךיוא ןוא רעקיטירק ַא ,רעטכיד ַא ,רעלייצרעד רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא

 -פיוא יד ןפורעג ךיילג טָאה "ןבעל וצ ןבייהוצנָא רעווש זיא סע; ןַאמָאר רעטשרע ןייז
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 ןייז .רעלייצרעד רעניטנעגרַא יד ןשיװצ טרָא ןקידובכב ַא ןברָאװרעד םיא ןוא טײקמַאזקרעמ

 ןיא .םזינַאברוא םענופ ןדנעטשמוא יד ןיא שטנעמ רעד ןוא םזינַאברוא רעד זיא עמעט-טּפיוה

 ןָאפ ןפיוא רע טרעדליש ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ךיוא ןוא לַאיצָאס סיוּכרוד רע זיא ןענַאמָאר ענייז

 קע רעד; ןוא יָאגנַאט ןופ ןסַאג יד, עלעװָאנ רערעסערג ןייז ןיא .עילימ רעלַאיצָאס רעד ןופ

 ."לַאבַארַאפ םענעפורעג ױזַא םענופ טנגוי רעניטנעגרַא יד רע טלָאמ "סַאג רעד ןופ
 -טריטנעירָאזעד ריא ,טנגוי רעד ןופ ןבעל סָאד רע טרעדליש ןלעװָאנ עדייב יד ןיא

 -רָאװרַאפ ַא זיא טנגוי יד זַא ,רעטנוא טכיירטש רע .בעל ןיא געװ ַא ןכוז םייב טייק

 .ןעגנובעלרעביא עשיגַארט וצ סע טריפרעד לָאמטּפָא ןוא ןיילַא ךיז ףיוא ןזיװעגנָא זיא ,עטזָאל

 זיא יז רעבָא ,טבערטש ןוא טכוז ,קיורמוא-קיטסייג זיא טנגוי יד זַא ,ןענָאטַאב וצ ןסיוא זיא רע

 .שזַאסייּפ :ןַאלַאב םהרבא

 ידצ עלעװָאנ ןייז ןיא .ןריולרַאפ ןיטולחל טרעװ יז זַא טײקמַאזנייא ַאזַא ףיוא טלייטרוארַאפ

 .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ סערוטנַאװַא ןוא סעמַארד יד רע טרעדליש "ךעלמיכאלמ יד ןופ עּפַאק

 -ניה ןשיגָאלָאכיסּפ םעד ףיוא ןוא טנורגרעטניה ןשיגָאלָאכיסּפ ןפיט ַא טגָאמרַאפ עלעװָאנ יד

 .המשנ רענעגייא ןַא טימ ןזעוו רעקידעבעל ַא ןייז לָאז יז יו ,טָאטש יד רע טריזימינַא טנורגרעש

 ,עכעלטנגוי בור יּפ לע ,ןשזַאנָאסרעּפ ייר עצנַאג ַא ךרודַא ןעייג ןלעװָאנ עטנָאמרעד יירד יד ןיא

 -המשנ יד יָאגנַאט ןופ ןסַאג יד; ןיא רע טזייוו ױזַא .עידעגַארט ןייז טגָארט רענייא רעדעי ןוא

 סָאװ ,לדיימ גנוי ַא ןוא רוחב רעגנוי ַא ,ןשטנעמ עגנוי ייווצ ןופ טייקיטכיצ-טסייג ןוא טייקנייר

 טסיוטש יז ןעוו ,עידעגַארט ַא ךרוד טכַאמ לדיימ סָאד .טבילרַאפ ןוא ןפָארטעג קילעפוצ ךיז ןבָאה

 -רעוו ָאירָאגירג טקוק ללכב .הנמלא רעד ,רעטומ ריא ןופ ןבעל ןפוא ןפיוא ןָא קילעפוצ ךיז
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 -ַאמ רעכייר ַא ןענייז קרעו ענייז ןוא ןבעל ןשיטָאטש םענופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןיידַא יקציב
 -ַאברוא םעניא טפַאשלעזעג רעד ןוא םזינַאברוא ןגעוו םוידוטש ןשיגָאלָאיצָאס ַא רַאפ לַאירעט
 ןוא רעצעלּפ ןפיוקרַאפ םייב ןטנַאלוקעּפס יד רע טרעדליש "החּפשמ עניילק יד, ןייַז ןיא .םזינ

 ױזַא ןכרוד ןפיוקרַאפ םייב ןזיירּפ יד ןבייה סָאד טכַאמעג טרעוו סע יו םעטסיס ןוא ןפוא םעד

 -יא גנַאהרָאפ ַא ףיוא רע טבייה "ךודיש ַא; עלעווָאנ רערעסערג ןייז ןיא ,?ָאעטָאל, טענעפירעג

 -רעד ערעסערג ןייז זיא םַאנסיוא ןַא .ללכב םזידָאירעּפ םעד ןוא ןטסילַאנרושז ןופ ןבעל ןרעב

 עיידיא רעד ןיא טריניפעד ,עיצולָאװער רעשינַאּפש רעד ןופ עמעט ַא -- "ןרָאי יד ןיא; גנולייצ

 .טסייג ןיא ןוא טלעװ רעד ןיא טייהיירפ ןופ

 ."עקירעמַא ךיוא זיא ַאירעזימ ַאשזיוו, עלעװָאנ ןייז ןפורעגסױרַא טָאה סערעטניא ןסיורג ַא

 ,ןימ םעד ןופ ןעגנולייצרעד ןייק טשינ ןלעפ רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעקיטייצטנייה רעד ןיא

 -רעד ןוא טרעדליש רע .שרעדנַא ץנַאג ןעמונעג עמעט יד טָאה יקציברעוו ָאדרַאנרעב רעבָא

 עגַאלקנָא ןַא זיא סע :עיידיא ןוא קנַאדעג ןטמיטשַאב ַא טימ ַאירעזימ ַאשזיוו רעד ןגעוװ טלייצ

 -לעזעג רעצנַאג רעד ןגעק גנוקידלושַאב ַא זיא סע .םעטסיס ןלַאיצָאס ןקידנשרעה ןצנַאג ןפיוא

 סָאד, ןגעװ טעברַא עשיטעטניס ַא טכעלטנפערַאפ יקציברעוו ָאדרַאנרעב טָאה סנטצעל .טפַאש

 יקציברעוו ָאדרַאנרעב .?יולב זיא דרע יד; עלעווָאנ ערעסערג ַא ןוא "רעלימ רוטרַא ןופ רעטַאעט

 ןַא זיא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ םרָאפ-עיצקורטסנָאק יד ךיוא ןוא ליטס םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ

 טעטיליביסנעס ךס ַא טגָאמרַאפ ןוא עשיקלָאפ ַא ,עמַאזגיוב ַא זיא ךַארּפש ןייז .עקיטרַאנגיײא

 -רַא יד סָאװ ,ןטסילעװָאנ עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ ןענעקרענָא םיא ןעמ געמ טכער טימ ןוא

 .טגָאמרַאפ רוטַארעטיל רעניטנעג

 יד, ןעגנולייצרעד רעכיב ייווצ ענייז .דרובלזיירק דוד זיא רעלייצרעד רעקיטרַאנגיײא ןַא

 רַאפ ןוא ערעטלע רַאפ ףָאטש-ןעייל ןענייז "יַאבודנַאינ ןופ סנטָאש יד; ןוא "ודנַאינ ןופ ןרעדעפ

 טיג רעטכיד רעד ּוװ ,"יַאבודנַאינ ןופ סנטָאש, ךוב סָאד טנכייצעגסיוא זיא סרעדנוזַאב .רעדניק

 -לזיירק דוד .ןזעו רעכעלשטנעמ ַא ןייז לָאז יז יו ,היח-זיוה רעד המשנ עקידעבעל ַא ןירַא

 לָאמ ַא רָאפ ןלעטש ךוב ןיא טגנערב רע סָאװ ןציקס יד ןוא עשיטעָאּפ-ךייר ַא זיא ךַארּפש סדרוב

 היח-זיוה רעד ייב ךיוא זַא ,ןזיװַאב וצ ןסיוא זיא רבחמ רעד .היח-זיוה יד לָאמ ַא ןוא רעדניק

 ליוו יז לייוו ,ןקלעמ המהב יד טשינ ךיז טזָאל ױזַא .טייקכעלשטנעמ עפיט לָאמ ַא ןעמ טניפעג

 טּפשימרַאפ ,רעטומ עטוג ַא ןייז ליוו יז לייוו רַאפרעד ןוא .דניק ריא רַאּפ ןטלַאהַאב ךלימ יד

 -עטניא סיואכרוד ,סעירָאגעלַא ץלַא סע ןענייז ךעלריטַאנ .זיוהטכעש ןיא ןקישוצקעװַא יז ןעמ

 .רעדיל יו שממ ךיז ןענעייל ןציקס יד ןופ עקינייא .עקיטרַאנגיײא ןוא עטנַאסער

 רעכיב ייווצ ענייז .יקסלָאּפָאנרַאט לעומַאס ןופ קרעװ יד ןענייז רעטקַארַאכ-רעגייטש ַא ןופ

 -ייז .ַאּפמַאּפ רעד ןיא רעגייטש םעד ןרעדליש "ץענערג ןקידמורד ןפיוא םרַאלַא רעשינַאידניא;

 -ָאנרַאט לעומַאס טגלָאפרַאפ ללכב .רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ןטמיטשַאב ַא ךיוא ןבָאה קרעוװ ענ

 וצ סערעטניא םעד ןקעוורעד וצ ןסיוא זיא רע :עיידיא עטמיטשַאב ַא ןביירש ןייז טימ יקסלָאּפ

 עשינַאּפש יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז סָאװ טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ רענַאידניא יד

 -רַאט לעומַאס טנָאטַאב ,ןענישרעד גנַאל טשינ טשרָאקָא ,קרעוו ןרענעלק ַא ןייז ןיא .ןטנַאּפוקָא

 -נעגרַא זַא ןעמעננָא ןטימ העוט ךיז ןענייז רעביירש-עטכישעג רעניטנעגרַא יד זַא .יקסלָאּפָאנ

 רעגייטש רעניטנעגרַא םעניא זַא ,ףיוא טזייו רע .רעינַאּפש יד ןופ טנשריעג רָאנ טָאה עניט

 -נוא ןפרַאד טיבעג םעד ףיוא זַא ,ןָא טגער רע ןוא ןבעל ןשינַאידניא םענופ ךס ַא ןַארַאפ זיא

 -ַאב עשיטַאּפמיס ַא קרעװ ענייז ןיא ןעמ טקרעמ ללכב .ןעגנושרָאפ עקיטכיר ןרעװ ןעמונעגרעט

 רע טרעדליש "סעדנַארג סַאנילַאס ןופ ןזײארעקַא רעד, קרעוװ ןייז ןיא .רענַאידניא םוצ גנוַיצ

 -ָארּפ ַא יו רענַאידניא יד טימ קעװַא ןלַאפ ךס ַא ןיא ןענייז סָאװ ,ןצענערג יד ןופ ןשטנעמ יד

 רעשינַאידניא רעד ןגעק ןעגנַאגַאב ןענייז רעינַאּפש עסייוו יד סָאװ ,טכערמוא םעד ןגעק טסעט

 -סקע עטמירַאב יד טרעדליש ןוא רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא טגָארט קרעוו סָאד .גנורעקלעּפַאּב

 -רַאט לעומַאס ךיוא טזייווַאב קרעװ םעד ןיא .ַאּפמַאּפ רעד ןופ רענַאידניא יד ןגעק עיצידעּפ

 סָאװ ,קרעוװ ןטייווצ םעד ךייש סָאװ .שטּוַאג םענופ ןדער ןפוא ןטימ טייקשימייה ןייז יקסלָאּפָאנ
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 ןשיװצ זיורבפיוא םעד ןגעוו טלייצרעד טרעװ ,רעטקַארַאכ ןשיטסילעװָאנ ַא רעמ ןיוש טגָארט

 ךיז ןזייװַאב שטּוַאג ַא ןופ עטריפעג ,רעדנעלסיוא ייווצ ןעוו ףיוא טכיוט סָאװ ,רענַאידניא יד

 -- ,ןטייקכעלמייהמוא ךס ַא קרעװ םעניא ןַארַאפ .רענַאידניא יד ןעניֹוװ סע ּוװ ןקרַאמעג יד ןיא

 ןדניברַאפ ןשיװצ ןיא רעבָא ,ןטלעצעג יד ןיא ןבעל סָאד סיוא טעז ױזַא --- ,ןפרּוװסיױא ,תורכיש

 -רַאפ יז .ץייר רעליוה זיא סָאװ לדיימ שינַאידניא ןַא טרעדליש רבחמ רעד .סעביל ךיוא ךיז

 .רענַאידניא יד רַאפ ךעלדנעטשרַאפמוא זיא סָאװ ךַאז ַא ,עסייוו יד ןופ םענייא ןיא דיז טביל

 רענַאידניא ןַא ןופ גנויצַאב עלופטקעּפסער יד ךיוא רע טרעדליש טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא

 .רענעגנַאפעג רעסייוו ַא וצ

 ."קרַאמ ןפיוא רעדניק, :רָאטנַאק לעונַאמ

 ןופ קרעװ עטנָאמרעד ענייז ןעניוועג רעקינייו טשינ ןוא רעגייטש רעניטנעגרַא ןגעוו םוידוטש ןשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןשיגָאלָאיצָאס ַא וצ גָארטײב ַא ןענייז קרעװ סיקסלָאּפָאנרַאט לעומַאס

 .טייקיטכיוו רעשירָאטסיה רעייז

 -עג רעניטנעגרַא יד עלעווָאנ רעד ןיא טריוויטלוק סָאװ ,רעביירש רעשידִיי רעטייווצ ַא
 ןיא ןטסינָאלָאק עשידִיי רוד רעטירד רעד ןיוש זיא רע .ןַאמרעדניװ (ףסוי) עסָאכ זיא עטכיש

 -עג יד ןוא עייּפָאּפע-ָאקַאשט יד טרעדליש רע ּוװ ,"ַאיסנעטסיזער, קרעוװ ןייז טימ עניטנעגרַא
 םענייז קרעװ ןטייווצ ַא ןיא .ַאיסנעטסיזער טָאטש יד ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סע יװ ,עטכיש
 רָאנ ,טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג טשינ זיא ַאסיקרוא זַא ,ןַאמרעדניװ עסָאכ טזייוורעד
 -עג טשרמולכ זיא לורטַאּפ רעד ןעוו ,לורטַאּפ ַא סנַאדרָאשז ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע
 ןַאמרעדניװ עסָאכ .ןָאזרעּפ רעקידנריגער ַא טימ ףערטנעמַאזוצ ַא וצ ןטיילגַאב וצ םיא ןעמוק
 דָאטעמ ןטימ ךיז רע טצונַאב ייברעד .סעלעווָאנ ןופ ןפוא םעניא קרעװ עשירָאטסיה ענייז טביירש
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 .טייל עטסטלע יד טימ ןסעומש טָאה ןוא קילבוּפער רעד רעביא טרָאפ רע -- ,"היאר-דעע ןופ

 .רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא ןופ ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ןגעוו ןלייצרעד סָאוװ

 ןיא סופ ןטכער ןטימ ןיײרַא זיא ,ןטסינָאלָאק עשידִיי ןופ לקינייא ןַא ,לַאטנזָאר ָאיצירּוַאמ

 ײַאּפמַאּפ עטיינשרַאפ יד; ןעגנולייצרעד ךוב רעטשרע ןייז ןיוש .רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד

 -רענא עטולָאסבַא רעבָא ,רעלייצרעד רעניטנעגרַא רוד ןגנוי םעד ןשיוצ ןעזנָא ןבעגעג םיא טָאה

 ןכלעוו ןיא ןַאמָאר ַא -- ,"טָאג ןופ שַא סָאד; ןַאמָאר ןסיורג ןייז טימ ןעניוועג רע טָאה גנונעק

 -עג .טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא ַאסָאדנעמ ןיא שינרעטיצדרע עסיורג יד טרעדליש רצ

 עצנַאג ַא ןַאמָאר םעניא סױרַא רע טגנערב ;,גָאלַאיד ןטרילָאּפ ַא טימ ןוא טפַארק טימ ןבירש

 רערַאטינַאמוה רעד טרירוגיפ ןַאמָאר םענופ רעטנעצ ןיא .ןשזַאנָאסרעּפ עשיטסירעטקַארַאכ ייר

 -נעק עשיניצידעמ ענייז טימ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךייז טָאה סָאװ ,יָאדָאג ָאנַאירַאמ רעקידעמ

 ַאל עד ַאטרַאמ יורפ ןייז ךיוא .ןטכישסקלָאפ יד ןופ טנוזעג ןרַאפ ןגרָאז ןוא ןעניד וצ ןשינעט

 רעלַארור וצ טנגוי רעד ןיא ּפָא ךיז טיג יז .יורפ עטיירג-תונברק ַא זיא סעדיווַאנעב סעדעסרעמ

 ףיוא טָאה רע סָאװ עיסימ רעכיוה רעד ןיא ןַאמ ריא ןפלעה ןענעק וצ םורַא ױזַא ידכ טעברַא

 ןעמ זיא ןטפַאשנדייל עקירעדינ ןוא ןתוליכר ךרוד יו ךיוא טזייווַאב רבחמ רעד .ןעמונעג ךיז

 ,ןכערבנעמַאזוצ טָארד ץלַא .עיסימ עכיוה ןייז טגָארט סָאװ ,ןַאמ םעד ןלעטשוצנגעק ךיז ןסיוא

 .ןעגנולדנַאה ענייז טלעזַאב סָאװ עביל רעד ןופ ןביױהעגנָא

 -ידִיי ַא וצ גנוגיינ ןייק לַאטנזָאר ָאיצירּוַאמ ייב טשינ ןעמ טקרעמ קרעוװ עטשרע ענייז ןיא

 רעשידִיי רעד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה סנטצעל רעבָא ,ןשזַאנָאסרעּפ עשידַיי רעדָא עמצט רעש

 טלייטעגוצ םיא זיא ןַאמָאר םעד רַאפ "ןדָאב םוצ ןרעטנענרעד ךיז; ןַאמָאר ןייז זיא ַאזַא .עמעט

 -עג ךיז טָאה לַאטנזָאר ָאיצירּוַאמ ."לעַארזיא, גַאלרַאפ ןופ סרוקנָאק םעניא זיירּפ רעד ןרָאװעג

 ,גלָאפרעד טימ ןוא עמַארד רעד ןיא טווּורּפ

 רעד זיא סַאלרימ ןָאעל .ןעגנולייצרעד ערענעלק טימ ןביוהעגנָא טָאה עשַאנעמ ָאלעסרַאמ

 ןבירשעגנָא ךיוא טָאה ןוא רעטַאעט סליינ'ַא ןופ רעריזירַאלוּפָאּפ ןוא רעצעזרעביא רעלעיציפָא

 ךיז טנכייצ עמַארד ןוא עזָארּפ ןופ טיבעג ןפיוא .ללכב ןליינ'ַא ןגעוו קרעו טנַאסערעטניא ןַא

 טָאה רעטקַארַאכ ןשידַייילַאנָאיצַאנ ַא ןופ קרעוװ עטנַאסערעטניא ייווצ .רעוויירג .מ ךיוא סיוא

 ןעמ ,רעקיטירק:-רוטַארעטיל ןוא טסיאייסע רעטנַאסערעטניא ןַא ןוא לעקעדיג .מ ןבירשעגנָא

 -יל ענייז ."רעכעב, אמתסימ) רעשטעב ָאילימע ןעוועג זיא ,עטסעב יד ןופ רענייא ןגָאז ןעק

 -נעגרַא ענעדיישרַאפ יד רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע עשירַארעט

 ךוב ןייז ןענישרעד זיא טיוט ןייז ךָאנ רָאי ןצעביז טשרע ןוא ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז רעניט

 -רוא ןעמ ןעק ןעייסע ךוב םעד טול .?סנטָאש יד טימ גָאלַאיד רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעייסע

 -טולָאסבַא ןַא זיא ליטס ןייז .טגָאמרַאפ טָאה רעשטעב סָאװ רוטלוק רעכייר רעד ןגעוו ןלייט .

 .ןעייסע ענייז ןיא ךירטש רעשירעקנעד-זעיגילער ןימ ַא ךיז טקרעמ םעד ץוח ,רעשיטנַאװרעס

 ייווצ טימ טריטנעזערּפ ךיז טָאה רע .רעביירש עגנוי רָאג יד וצ טרעהעג רַאקעּפ לעומַאס

 *ליווניילק ןופ ןדַיי יד; קרעװ טשרע ןייז ןוא קיטַאמעט רעשידִיי ףיוא ךעלסילשסיוא קרעוו

 -קַארַאכ טרעװ סע ןכלעוו ןיא רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא ללכב קרעװ עטשרע סטָאד זיא

 ַאס ןוא רָאמוה רַאפ שוח ַא טָאה רַאקעּפ לעומַאס .טײקכעלטפַאשלעזעג עשידִיי יד טריזירעט

 -ייא ןַא ןיא רעבָא ,עריטַאס טימ רָאמוה ןדניברַאפ וצ טפַאשנגייא יד ךיוא טגָאמרַאפ רע .עריט

 לעומַאס .לכיימש ןדלימ ַא טימ ףיוא יז טמענ ןעמ רָאנ ,טשינ טכעטש עריטַאס ןייז .ןָאט ןלעד

 סעלעדנעמ ןופ ןוא רָאמוה סמכילע םולש ןופ טקורדניײאַאב קרַאטש ןייז וצ סיוא טזייוו רַאקעּפ

 ינַאּפשרַאפ-ךעלשידִיי ַא ןופ ליטס םענעגייא ןייז ןפַאשעג םעד ןופ טָאה ןוא עריטַאס רעזייב

 ,ךַארּפש רערעלוּפָאּפ-ךעלדנעטשרַאּפ ַא ייב ןטלַאה וצ ךיוא ךיז טימַאב רע .רָאמוה-עריטַאס ןטריז

 ,םרָאפ ןוא ליטס ןייז ריקפמ לָאז רע םעד ןָא רעבָא

 רָאנ טכַא ןיא טמענ ןעמ ביוא ,גנוטכיד ןופ טיבעג ןפיוא ןטָארטרַאפ ןדִיי ןענייז רעקינייװ

 -טנפערַאפ טָאה רַאדנָאב ַארַאס .גנונעקרענא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ סנרעטכיד ןוא סרעטכיד יד

 יד וצ .קיטירק עקידנענעקרענא ענייפ ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ דנַאב םענייפ ַא טכעל
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 םייב ןיוש טלַאה קינַאמַאסַאּפ ַאסַיול .קינַאמַאסַאּפ ַאסיול רעהעג סנרעטכיד עגנוי עטנעקרענא

 -עָאּפפ רעדיל ךעלכיב יירד עטשרע עריא ןוא "ךאלמ רעטקישרַאפ רעד, .רעדיל לכיב ןטרעפ

 ריא ןבָאה "סענורטס יד רַאפ ללח ַא; ןוא "ןשינעטעב ערעווש; ,"ןגרָאמ ןופ שטנעמ םוצ סעמ

 ײז טָאה ךוב ןטצעלרָאפ ריא רַאפ .גנוטכיד רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא ןקידובכב ַא טלייטעגוצ

 .ץנַאט רעשידיסח :ץרַאװש החמש

 יַאּפ ַאסיול ."עדַאס, רעביירש רעניטנעגרַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןופ "דנַאבנרע; םעד ןעמוקַאב

 טימ גנודניברַאפ ַא ןעמ טריּפש דיל ןדעי ריא ןיא רעבָא ,טנייה ןופ דיל סָאד טביירש קינַאמַאס

 םעד ןעגנירדוצכרוד ןוא ןעגנירדוצניירַא ןסיוא זיא סָאװ טייהנעגנַאגרַאפ רעטריזיציטסימרַאפ ַא

 -נייא ייז ןיא טריּפש ןעמ ןוא שיטסילַאודיװידניא ,לענָאסרעּפ יז זיא רעדיל עריא ןיא .ןגרָאמ
 לבכיב טשרע ןייז .קילדרעווס עקירנע ךיוא טרעהעג רעטכיד עגנוי יד וצ .שינעקנעב ןוא טײקמַאז
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 -ירעטכיד ןוא טייקיטכירפיוא רעשירעטכיד טימ טמעטָא "סרעגנוה עטכיורברַאפ יד; רעדיל

 ענעדיישרַאפ רעביא טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ רעדיל ענייז טָאה קילדרעווס .טײקרַאבלטיממוא רעש

 ןגעװ ךיז ןעמ טסּוװרעד דנַאב ןייא ןיא טלמַאזעגפיונוצ טשרע ןוא סעבַאגסיוא ןוא ןלַאנרושז

 םענופ טריריּפסניא ,תוחילש ַא ,עיסימ ַא םיא רַאפ זיא דיל סָאד .ןטפַאשנגייא עשירעטכיד ענייז

 .-ָארּפ ןופ עיצַאריּפסניא ןַא דיל ןייז ךיוא זיא אפוג שטנעמ רעד יװ טקנוּפ ןוא ,אפוג שטנעמ

 -ָאזער ןרעדנוזַאב רָאג ַא .ןסיוועג ןכעלשטנעמ םעניא ןוא שטנעמ ןרעביא ןגיל סָאװ ,ןעמעלב

 -כיד רעתמא רעד זיא רע .ןָאסקַאסיא עסָאכ גנוטכיד רעניטנעגרַא רעד ןיא ןעמוקַאב טָאה סנַאנ

 ענעסירעגּפָא ןופ עכָאּפע יד ויא טייצ ענרעדָאמ יד ביוא ןוא טייצ רעקיטנייה רעד ןופ רעט

 םרָאּפ יד ןוא ליטס רעד ךיוא סָאד זיא ,ןטעהָאק עקידנעילפ ןופ ןוא רענעט-קיזומ עטזַאשזדרַאפ

 "ביד יד טליפ רע ,ךרוד ןוא ךרוד רעטכיד זיא ןָאסקַאסיא עסָאכ .רעדיל סנָאסקַאסיא עסָאכ ןופ

 ןשירעטכיד ןייז וצ טיג סָאד ןוא טּפעצנָאק ןשיָאסָאליפ ַא יו ףיוא ךיוא יז טמענ רע רעבָא ,גנוט

 רעד ֹוצ געוו ריא ךרוד ךיז טכַאמ סירּפיצ לעקַאר ךיוא .םזילַאוטקעלעטניא ןטמיטשַאב ַא ןפַאש

 .ןרַאטנעמָאק עטסקיצניג יד ןעמוקַאב טָאה "עלעניב סָאד, רעדיל לכיב טשרע ריא ןוא גנוטכיד

 ,גרָאז ןוא טײקטרַאצ רעשעמַאמ-שידִיי ןוא רעשייורפ ןופ רעטסומ ַא ןענייז ןעגנוטכיד עריא

 טיבעג ןפיוא .טײקרַאבלטיממוא ןוא םטיר ןשילַאקיזומ טגָאמרַאפ סָאװ ךַארּפש ַא ןיא ןבירשעג

 -גוט, ןוא "טניוו ןפיוא ץרַאה סָאד; :קרעוו ייווצ טימ טַאלרוק לעטע ןטָארטרַאפ זיא עזָארּפ ןופ

 טייקטסוּפ ַא ןליפ סָאװ ,ןשזַאנָאסרעּפ יד ןרידוטש רַאפ שוח ַא טָאה טַאלרזק לעטע ."געט עלעק

 ,עטסכעלקילג יד ןייז ןלָאז ייז יו קורדנייא ןַא ןכַאמ ןשזַאנָאטרעּפ עריא ןופ בור רעד .ןבעל ןיא

 ןשזַאנָאסרעּפ ערעדנַא .םורַא ייז טלגניר סָאװ טעטירַאגלּוװ רעקיבייא רעד ןופ ןדייל ייז רעבָא

 ייז ןענייז עלַא רעבָא ,ןײלַא ךיז ןרַאנּפָא ןופ ןגינעגרַאפ ַא ןבָאה ייז לייוו רעקיניצ ןרעוװ עריא

 .ןבעל םענופ עטזָאלרָאװרַאּפ ,ןשטנעמ עמַאזנייא

 -עװ ,(יקציװָאכַאיל) ָאשטַאיל ָארַאזַאל ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ףרַאד טייהנגעלעג רעד ייב

 "שיטירק ןוא סערעטניא םענײמעגלַא ןפורעג טָאה "שטנעמ םוצ עמעָאּפ; רעדיל דנַאב ַא סנעמ

 -כיד ןייז ןופ ליטס ןשיריל ןטימ סיוא ךיז טנכייצ ָאשטַאיל ָארַאזַאל .גנונעקרענא עשירעטכיד

 -כיד ןלײטוצרעדנַאנַאפ טזייווַאב רע רעבָא ,קיטסיצילבוּפ ךיוא טביירש ָאשטַאיל ָארַאזַאל ,גנוט

 םוצ ןטנעָאנ ַא ,ליטס םענעגייא ןַא טָאה קיטסילַאנרושז ןייז ךיוא --- ,קיטסילַאנרושז ןוא גנוט

 -רוטַארעטיל ןוא טסיצילבוּפ רענעעזעגנָא ןַא זיא ָאשטַאיל סָאלרַאק רעדורב ןייז .םזילָאערק

 .רעקיטירק

 -שיט, ךוב ןייז .ןַאמלַאש ָארַאזַאל ךיז טקיטפעשַאב ןגַארפ עשיגָאגַאדעּפ ןוא ךַארּפש טימ

 -עטנורגרעד לי סָאװ ןדעי רַאפ ךובטנַאה ַא זיא "ךַארּפש דעניטנעגרַא רעד ןגעוו ןכערּפשעג

 ךַארּפש רעד ןיא יקב ַא רָאנ טשינ זיא ןַאמלַאש ָארַאזַאל .ןושל רעניטנעגרַא ןופ ליטס םעד ןעוו

 רעד ןופ עיפָאסָאליפ רעד ןיא ןײרַא טגנירד סָאװ ,רענייא יוװ ךיוא רָאנ ,רעקיטַאמַאדג ַא יו

 -ַאפרעד ַא טדער "קיגָאגַאדעּפ רעד ןופ גנוריזינַאמוה יד, םענייז קרעװ ןטייווצ ַא זיא .ךַארּפש

 -יטיינ יד רעטנוא טכיירטש ןוא קיגָאגַאדעּפ רעד ןופ ןרעלעפ יד טעז סָאװ ,רעיצרעד רענער

 -לַאש ָארַאזַאל ןופ גנופַאש רעד ןיא .ןטנעמעלע עשיטסינַאמוה ריא ןיא ןעגנערבוצניירַא טייק

 -עטניא םיא ןעוו ,רעניטנעגרַא ךעלסילשסיוא ןַא רענייא :ןדָאירעּפ ייווצ ןקרעמ ןעמ ןעק ןַאמ

 רע ןעװ -- רעטייוצ רעד ןוא ,קיגָאגַאדעּפ יד ןוא לוש רעניטנעגרַא יד ,ךַארּפש יד טריסער

 ןוא ןבעל ןשידַיי םעניא טירטניײרַא םעד .ןבעל ןשידִיי םוצ ןרעטנענרעד וצ ךיז ןָא טבייה

 ןוא ןעמזיערבעה ןופ רַאנָאיצקיד, קרעוװ ןכעלצונ טימ ןָא רע טבייה קיטַאמעלבָארּפ רעשידִיי

 םעד ןוא ןיטרַאמ ןַאס ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע ."ןעמיטש עשיבורק

 ,רעסָארּפ רעניטנעגרַא ןקיזָאד םעד ףיוא לביב רעד ןופ סולפנייא

 -לעוו רעטשרע רעד ,ה"ע ןקינזער אנכש ןענָאמרעד ךיוא ןעמ ףרַאד טייהנגעלעג רעד ייב

 ןשידִיי םענופ תורצוא יד טימ טלעוו רעניטנעגרַא יד ןענעקַאב וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רעכ

 עצרוק, סווָאנבוד ןועמש ןוא יקסווָאלטישז םייח ר"ד ןופ קרעװ עקינייא ןצעזרעביא ןייז .קנַאדעג

 ךיוא םעד ץוח ןענייז קיטכיוו .וטפיוא רעסיורג ַא ןעוועג ןענייז ?קלָאפ ןשידִיי םענוכ עטכישעג
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 ויטַאיציניא עקיטכיוו ַא .שינַאּפש ףיוא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז

 טימ סָאװ ןרעױדַאב םוצ רָאנ זיא סע ןוא "ַאקיַאדוכ, לַאנרושז רעד ןעוועג זיא עיידיא ןוא

 טכַארבעג ןרעמונ עטלייצעג ןיא טָאה סָאװ ,לַאנרושז רעד ןברָאטשעג ךיוא זיא הריטּפ ןייז

 .ןסיוו ןשיטסַיַאדוי ןופ ןטעברַא עקיטכיוו רעייז

 ַא יװ ןביױהעגנָא תליחת טָאה רעכלעװ ,רענודרַאק סַיול ךיוא טוט טעברַא עכעלנע ןַא

 רעשידַיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא וצ רעבירַא רע זיא קידהגרדהב רעבָא ,רעלייצרעד

 ץרַּפ .ל .י רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רע .שינַאּפש ןיא רוטַארעטיל-

 -ָאמ יד ךיוא זיא טסנידרַאפ ןייז ןוא רעביירש ערעדנַא ןוא ושָאטַאּפָא ףסוי ,םכילע-םולש ןוא

 טשינ ביוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןיטרַאמ-ןַאס ןופ טניירפ רעטסטנעָאנ רעד ,ןָאדַאוגַא ןגעוו עיפַארגָאנ

 ?"רויװַארג , :רעטרָאּפ אנַאיליל

 "עש ןייז ןופ ילבפיוא םעניא ךיז טניפעג רענודרַאק סַיול .דַיי רעבלַאה ַא זיא ,רעצנַאג ןייק

 ןטעברַא עקיטכיוו ערעדנַא ךָאנ םיא ןופ טרַאװרעד ןעמ ןוא טייקשירעפ

 רעביירש רעגנוי רעד טגיילעגכרוד ךיז טָאה רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא ןַא

 רעשיטירק ףיוא טריזַאב ןטעברַא עשיטירק ענייז .טילבנרָאק (לעיקעזעי) לאקזחי טסַיײסע ןוא

 רעניטנעגרַא רעד ןיא עיציזָאּפ ענעעזעגנָא ןַא ןפַאשעג ךיז רע טָאה םעד טימ ,עיפַארגָאילביב

 -עט ענײמעגלַא ףיוא קרעװ ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה טילבנרָאק לאקזחי .טלעוו רעשירַארעטיל

 טרָא ןסיורג ַא רָאג טמענרַאפ עכעלכַארּפש סָאד זַא ,ןלייטרוא ןעמ ןעק קרעװ יד ןופ ןוא סעמ

 זַא ,טקריוװ סָאד ןוא שינַאּפש ןשיסַאלק םעד ןריוויטלוק וצ ךיז טימַאב רע -- ,ןפַאש ןייז ןיא
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 סאקזחי .רענעייל ןדעי רַאפ ךעלגנעגוצ טשינ ןייז ןלָאז ,ןעייסע ענייז ךיוא יוװ קרעװ ענייז

 שעוו קפס ילב ןוא ערעירַאק רעשירַארעטיל ןייז ןופ בייהנָא ןיא טשרע ךיז טניפעג טילבנרָאק

 ןביירש ןייז ןופ רינַאמ םעד ןוא ליטס םעד ןרעדנע ךָאנ רע

 ךייז .ועיַאסיא ר"ד רעד קרעװ קיטכיוו רָאג ַא טימ טריטנעזערּפ ךיוא ךיז טָאה סנטצעל

 טָאה "יורפ רעד ןופ גנוכעלנעמרַאפ יד, טעברַא עלַאטנעמַאדנופ ןוא עטנַאסערעטניא רעייז

 טעברַא סוװעיַאסיא ר"ד .רבחמ ןרַאפ עקיטסניג קרַאטש ןרַאטנעמָאק ענעדיישרַאפ ןפורעגסױרַא

 עסיורג יד קרעװ ןכרוד טריּפש ןעמ .עטכישעג ףיוא טיובעג ,םוידוטש רעשיגָאלָאיצָאס ַא זיא

 ןופ גנוכעלנעמרַאפ ידק קרעוװ ןייז זיא טקעּפסַא ןשיגָאלָאיצָאס ןופ ןוא רבחמ ןופ עיצידורצ

 ,קנַאדעג רעניטנעגרַא םעד רַאפ ונימב דיחי ַא *יורפ רעד

 יד וצ ןעמ ןעק ךעלטנגייא .קיטסילַאנרושז רעד ןיא ןטָארטרַאפ ןדִיי ןענעז רעקינייוו

 ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןַאמלעדונ ָאגַאיטנַאס :ייווצ רָאנ ןענעכערוצ גנוקריוו טימ ןטסילַאנרושז

 ."ַאסנערּפ ַאל; ןיא לייז ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ץושעביל ןוא ,קיטילָאּפ רעניטנעגרַא רעד ןיא לָאר

 .ץרָאּפָארּפ רענייפ ץנַאג ַא ןיא ןטָארטרַאפ ןדִיי ןענייז רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא

 .קידװעעזנָא ןייז טשינ ןלָאז ןדַיי ּוװ טסנוק ןוא רוטלוק ןופ טיבעג ןייק ָאטשינ זיא ללכב ןוא

 ןרוגיפ-ןעיורפ יירד ןטָארטרַאפ וויטַאטנעזערּפער ןענייז טסנוק-טעלַאב רעניטנעגרַא רעד ןיא

 .סקופ ַאירַאמ ןוא גרעבנירג ַאסַיױל ,ןַאמלעטיא ַאטינַא :עירָאגעטַאק-טסנוק רעכיוה ַא רָאג ןופ

 םענעעזעגנָא ןַא טמענרַאפ יז ּוװ ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא סנטצעל טבעל ןַאמלעטיא ַאטינַא

 ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא טכַאמעג יז טָאה ןבייהנָא עריא רעבָא ,טסנוק-טעלַאב רעד ןיא טרָא

 עטקיניירַאפ יד וצ געוו ַא טנפעעג ריא טָאה סָאװ ,עיציזָאּפ עכיוה ריא טכיירגרעד עניטנעגרַא

 ןיא רוגיפ עקידנטײדַאב ַא ,גרעבנירג ַאסַיול .ןטייקכעלגעמ רעמ טָאה רעלטסניק ַא ּוװ ,ןטַאטש

 טריפ ,קיגָאגַאדעּפ-טעלַאב ךופ געוו םעד טלייועגסיוא טָאה ,טסנוק-טעלַאב רעניטנעגרַא רעד

 רָאג טכיירגרעד טָאה סקופ ַאירַאמ ךיוא .רעצנעט עגנוי רוד ַא טיצרעד ןוא לוש-טעלצב ַא ןָא

 עריא ןוא טעלַאב םענרעדָאמ ןפיוא ךיז טריזַאב טסנוק ריא .טעלַאב ןיא עיכרַארעי עכיוה ַא

 ַא ןבעגעג טָאה סָאװ עטשרע יד זיא יז .קיטעָאּפ רעלַאסרעװינוא רעד ןופ יז טמענ סעמעט

 טריזינרעדָאמ טָאה יז ןוא עיזעָאּפ סַאקרָאל ַאיסרַאג רַאפ עיצַאטערּפרעטניא עשירעלטסניק

 ,טסנוק-טעלַאב רעד ןופ עיניל עשיסַאלק יד

 -ַָאיצַאנרעטניא ןַא זיא רעכיפ בקעי .ןדַיי ןיק טשינ ןלעפ קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא

 -יזומ ענייז רַאפ סעימערּפ ךס ַא ןעמוקַאב טָאה רע .טלעו רעשילַאקיזומ רעד ןיא רוגיפ עלַאנ

 -ַאב רע טָאה עקירעמַא-ןופצ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא עימערּפ-ווָאנוזַאלג יד -- ,קרעװ עשילַאק

 יד יא ןרירוגיפ וצ טריטּפעצקַא לעיצעּפס ,קרעוװ שילַאקיזומ ַא סנייז רַאפ עימערּפ ַא ןעמוק

 עמעט עשידִיי יד טשינ ךיוא טלעפ קיזומ ןייז ןיא .ןטּוַאר עלַאיצנעדיזערּפ יד ןופ ןעמַארגָארּפ

 עלַאסרעװינוא סָאד ןדנוברַאפ ןענייז "ץנעט עשידיסח, ןוא "עינָאפמיס עשידומלת; ןיא ןוא

 דיל ןופ טיבעג ןפיוא ןוא סעמעט עשידִיי ןוא עניײמעגלַא ףיוא טפַאש רעצערג ךיוא .ןשידַיי ןטימ

 *טעטרַאװק, ַא גנופַאש ןייז רַאפ טָאה יקסווָאדיװַאד רעגנוי רעד .ָאטניּפ .ד סיוא ךיז טנכייצ

 צטקיניירַאפ יד ןיא םוידוטש-עיציזָאּפמָאק ןייז ןרינָאיצקעפרעּפ וצ עידנעּפיטס ַא ןעמוקַאב

 -ניא יד ןיא ןיוש ןרירוגיפ ,עשיטסינרעדָאמ:-טולָאסבַא ןוא עלעניגירָא ,קרעוװ ענייז ןוא ןטַאטש

 ןגיה ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז ייז ןופ עקינייא ,ןעמַארגָארּפ-טרעצנָאק עלַאנָאיצַאנרעט

 עכייר ַא טרַאװ סע ןכלעוו ףיא ,שטנעמ רעגנוי ַא רָאג זיא יקסווָאדיװַאד ?ןָאלָאק , רעטַאעט

 -מָאק ענייפ .ןַאמדירפ תור סַױא ךיז טנכייצ קיזומ-רעדיל טימ .טפנוקוצ עשירעפעש-שילַאקיזומ

 רעד ןופ לייט ַא רָאנ ןענייז עטנכערעגסיוא יד ןוא .יקסנעליוו סַאיסָא ןפַאשעג טָאה סעיציזָאּפ

 יװ רעדָא ,ןעגנופַאש ערעייז טימ טלעוויקיזומ רעניטנעגרַא רעד ןיא ענעטָארטרַאפ ,ןדִיי לָאצ
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 יָאנָאיּפ יד רעדָא ,םָאשַאב דוד ןוא ךעלב ןָאמיס ,סקופ רָאדָאעט יװ ,ןטנעגיריד-רעטסעקרָא

 יד רעדָא ,םיובנטסרעק ַאיװליס עגנוי יד ןוא יקסנעליוו סַאיסָא ,קַאװיּפס .א יװ ןטסיטרעצנָאק

 .ערעדנַא ןוא רעליּפש ָאקרעיל יװ ןטסיטרעצנָאק-רעלדיפ

 -ָאטקיּפ רעד ןופ םינימ ענעדיישרַאפ יד ןיא ךיוא ליײטנָא רעשידִיי רעד זיא ןיילק טשינ

 ןופ לָאצ יד ןסיוו יונעג טשינ ןעק ןעמ .רוטּפלוקס ןוא רויװַארג ,יירעלָאמ --- ,טסנוק רעשיר

 יד רעבירַא טייו טגייטש לָאצ יד ,ןרָאטּפלוקס ןוא רעריװַארג ,רעלטסניק-רעלָאמ עשידַיי יד

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ךיוא ךיז טניפעג לָאצ עסיורג ַא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא רָאנ טרעדנוה

 רעד ןופ ןזיירק עשירעלטסניק יד ןיא טנַאקַאב ןטלעז ןרעװ ןעמענ ערעייז ןוא טעטש-ץניוװָארּפ

 -סיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק יד ןגעוו רָאנ ןדער ןעמ ןעק םורַא ױזַא .טָאטשטּפױה

 .קיטירק רעד ךרוד ןוא ןעגנוטייצ יד ךרוד םלוע םעד ןרָאװעג טנַאקַאב ןענייז ןוא ןעגנולעטש

 -ּפלוקס ןוא רעריװַארג ,רעלָאמ עשידַיי עקַיעפ רָאג זיב ןַארַאפ ןענייז סערייא-סָאנעוב ןיא

 זיב קורדסיוא םוצ טשינ טמוק רעלטסניק ַא לייוו ,ןטָאש ןיא ןביילב ייז ןופ ךס ַא רעבָא ,ןרָאט

 -טסנוק עטריזילַאיצעּפס יד ןוא ןָאלַאס ַא ןיא גנולעטשסיוא ןַא ךרוד טשינ םיא "טפיוט, ןעמ
 רעדָא ךרוד ןכַאמ רעלָאמ עטנעקרענָא וליפַא .תוכימס עלעיציפָא ןייק טשינ םיא טיג קיטירק

 ַא רַאפ גנולעטשסיוא ןַא ןוא גנולעטשסיוא ןַא ןריפכרוד םייב ןטייקירעוװש ןכַאמכרוד ןגעלפ

 רָאטּפלוקס רעטנעקרענָא ַאזַא וליפַא .רעביירש ַא רַאפ ךוב ַא סָאװ עבלעזסָאד זיא רעלטסניק

 רַאפ ןריטנעזערּפ ךיז ליוו רע ןעוו ,םעלבָארּפ ַא רַאפ לָאמנייא טשינ טייטש ןַאמּפָאה לארשי יװ
 -רענָא "ד וצ ןַאמפָאה לארשי טרעהעג ייברעד .ןטעברַא עיינ ענייז טימ טייקכעלטנפע רעד

 .רעפעש רעקיטכורפ ַא רעייז רע זיא וצרעד ןוא ןרָאטּפלוקס-רעלטסניק עטסטנעק

 ענייז .זדנָארב ,רָאמרַאמ ,סּפיג :ןלַאירעטַאמ ענעדיישרַאפ טימ טעברַא ןַאמּפָאה לארשי

 ןבָאה רעקיטירק-טסנוק ענעעזעגנָא .דנַאל םענופ ןעייזומ עלַא ןיא טעמכ ךיז ןעניפעג ןטעברַא

 ןיא טשינ ןלעפ'ס .ןרוטּפלוקס ענייז ןגעוו רעכיב ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס טכעלטנפערַאפ

 לארשי ןוא ,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא רעלטסניק ,ןרָאטּפלוקס עטנעקרענָא עסיורג ןייק עניטנגרַא

 לארשי .ןרָאטּפלוקס רעניטנעגרַא עטסערג יד ןופ ןעמענ יד טימ ךיילג טייג ןעמָאנ סנַאמּפָאה

 וצ עביל עסיורג ַא סױרַא טזייו רֶע רעבָא ,קיטַאמעט ןייז ןיא קיטרַאנדיײשרַאפ זיא ןַאמפָאה

 רעד ןיא ייס ,עקיטרַאנגיײא ןרוטּפלוקס ךיז ןעניפעג קרעװ ענייז ןשיוצ .עמעט רעשידִיי רעד

 -רוטּפלוקס ענייז ןופ עקינייא ןיא .ּפיט ַא ןריזילַאטנעמונָאמ ןופ ןפוא םעניא ייס ןוא קיטַאמעט

 ךיז טיג סנטצעל ןעגנוגיינ עשיטסימ עטלוב ןוא טייקזעיגילער עפיט ַא ךיז טריּפש ןטעברַא

 -ךַאטש רע זיא גנוריוװַארג רעד ןיא .ןעגנוריװַארג ןוא יירעלָאמ טימ ךיוא ּפָא ןַאמּפָאה לארשי

 רוטּפלוקס ןוא רויװַארג רעד ןשיווצ לייוו ,םעט ןטושּפ םעד תמחמ ,ײרעלָאמ רעד ןיא יו רעק

 -ָאמ רעד ןוא רוטּפלוקס רעד ןשיווצ יו השרּפה-תכימס רעמ ןוא טייקטנעָאנ רעמ ןַארַאפ זיא

 ןענייז ,עיניל עפעילער עטסעפ ַא ןבָאה ןעגנוריװַארג ענייז ןעוו זַא ,רימ ןעעז רַאפרעד .יירעל

 יירד עלַא ןיא .עיניל רעד ןיא ךייוו ןוא קיטסירָאלָאק רעד ןיא טרַאצ ןוא לדייא ןעיײרעלָאמ ענייז

 ןופ טייו זיא רע .םערָאפ רעשיסַאלק רעד ייב טסעפ ןַאמפָאה לארשי ךיז טלַאה טסנוק םינימ

 לָאז ,טסנוק רעד ןיא עיצַאטנעירָא ענרעדָאמ יד טשינ ללכב טנעקרענָא ןוא םזינרעדָאמ ןדעי

 -וטַאנ ןוא עשיטסילַאער סָאד -- ,טסנוק עשיטסילַאעררוס יד רעדָא עטקַארטסבַא יד ןייז סע

 .ןוקית ןתמא םעד ןפַאש ןייז ןיא ןבָאה עשיטסילַאר

 "רַאפ םעד ןענָאמרעד טשינ לָאז ןעמ ןעוו ,רעלעפ ןסיורג ַא ןעגנַאגַאב טלָאװ ןעמ רעבָא

 יָאמ עסיורג רָאנ טשינ סנַאלַאב ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,יקסווָארימענ רעלָאמ ןסיורג םענעברָאטש

 ,יקסווָארימענ .רעלטסניק רעניטנעגרַא רוד ַא טעװָאכעגסױא שממ טָאה רע רָאנ ,קרעוו-יירעל

 -ַארוטַאנ סָאד טסנוק רעשירָאטקיּפ ןייז ןיא טדניברַאפ ,טסיטערטרָאּפ יוו טסישזַאזייּפ רעמ

 ייז וןצ טיג סָאװ ,ןרילָאק ןופ טײקטַאקילעד רעד ןיא טנכייצעגסיוא ,םזילַאער טימ עשיטסיל

 -ַאמוקוט ןיא רָאסעּפָארּפ-טסנוק ןעװעג ךיוא זיא יקסווָארימענ .טייקידיירפ ןופ קורדסיוא ןַא

 ןַא ןעמענרַאפ ןוא גנודליב-טסנוק רעייז ןעמוקַאב ןבָאה רעלָאמ לָאצ ַא ּוװ ,טעטיזרעווינוא רענ

 ,טסנוק רעשירָאטקיּפ רעניטנעגרַא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא
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 רעד טרעהעג ײרעלָאמ רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןוא ןסיורג ַא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ יד וצ

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע תעב ,עלעשטיא יװ ךיוא טנַאקַאב ,םיובלשטייא לעונַאמ רעלָאמ

 השורי:טסנוק עסיורג ַא טזָאלעגרעביא טָאה םיובלשטייא לעונַאמ .קיטסירוטַאקירַאק רעשידִיי

 -סערג יד ןופ םענייא ןיא --- ייז ןשיווצ ,ןעייזומ רעניטנעגרַא ןיא ךיז ןעניפעג רעדליב ענייז ןוא

 ןיא ןוא עפיַאטנַאס ןופ ייזומ ןיא -- םעד ץוח ,ַאקָאב ַאל ןופ ייזומ רעד ,דנַאל ןיא ןעייזומ עט

 -לשטייא לעונַאמ ךיוא .דניירפ ןוא ןשטנעמ עטַאווירּפ ייב ךיוא יו ,"ָאוװִיי, ןופ ייזומ-יקסווָאקנימ

 ןיא ווא עיכיטס ןייז ןעוועג זיא ײרעלָאמ .רעלטסניק עכעלדימרעדמוא יד וצ טרעהעג טָאה םיוב

 לעונַאמ עקַאט זיא ךות ןיא .טייקזעוורענ ַא ךיז טליפ ןשזַאזייּפ יד ןיא סרעדנוזַאב ,רעדליב ענייז

 ןוא טײקרַאטש עשירעלטסניק ןייז ןעוועג זיא שזַאזייּפ רעד ,טסישזַאזייּפ ַא ןעוועג םיובלשטייא

 ןייז ןיא טכַארבעגנײרַא עלַאנָאסרעּפ סָאד טָאה םיובלשטייא לעונַאמ לייוו רַאפרעד זיא סָאד

 ךליב ןוא ,דליב ַא סמיובלשטייא לעונַאמ טנעייל ןעמ ןעוו :ענדָאמ ןוא .טסנוק רעשירָאטקיּפ

 ןיא סױרַא טגנערב רע יװ ,ןעמ טריּפשרעד ,ןענעייל ךיוא רָאנ ,ןעז רָאנ טשינ ןענעק ןעמ ףרַאד

 וצ ןרָאװעג ןריובעג ןטלָאװ ןגיוא ענייז יו שממ ,סעמַארד עקיטרַאנדיײשרַאפ ןשזַאזייּפ ענייז

 .רוטַאנ רעד ןופ טנורגרעטניה ןשיטַאמַארד םעד ,רוטַאנ רעד ןיא עשיטַאמַארד סָאד ןקילברעד

 :ירעלָאמ סמיובלשטייא לעונַאמ ןיא ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ ייווצ ןקרעמַאב ןעמ ןעק ללכב

 סנעצסינימער ַא ןייז וצ סיוא ןעעז ןטפַאשנגייא עדייב עקיזָאד יד .טייקטמולחרַאפ וא ודמוא

 -עג ַא טסנוק-ײרעלָאמ ןייז וצ סָאד טיג בגא .םַאטשּפָא ןשידַיי ןייז ןופ םזיװַאטַא ןַא רָאג רעדָא

 ברַאפ רעד ןופ טײקטַאקילעד-ןָאט ַא טימ טקירדעגסיוא טרעוװ עכלעוו טײקשילָאכנַאלעמ עסיוו

 ,ךירטש-לזדנעּפ ןשירעלָאמ ַא טימ ןוא

 -רָאּפ ןשירעלטסניק םעד טריוװיטלוק ךיוא םיובלשטייא לעונַאמ טָאה שזַאזייּפ םעד ץוח

 ןופ ןרוטַאקירַאק ייר עצנַאג ַא ןרעהעג רעדעפ ןייז וצ .טערטרָאּפ-רוטַאקירַאק םעד ןוא טערט

 ןלעטשרָאפ טנעקעג טָאה םיובלשטייא לעונַאמ יװ טקנוּפ ,ךָאד .רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידִיי

 ַא ןיא שטנעמ םעד ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,לגיּפש ןעמורק ַא ןיא שטנעמ ַא

 -סירָאלָאק ןוא ןכירטש ךרוד טימַאב ךיז רע טָאה וצרעד .טייקנייש רעשירעלטסניק רעקיטכיל

 "ונעג ןײמעגלַא ןיא .שטנעמ ןטריטערטרָאּפ םענופ טייז עשיגָאלָאכיסּפ יד ןעגנערבוצסױרַא קיט

 -סױרַא םרָאפ ןוא רילָאק ךרוד טָאה סָאװ רעלטסניק רעד ןעוװעג םיובלשטייא לעונַאמ זיא ןעמ

 .טײקשימַאניד עלַאטיװ ַא ןפַאש-טסנוק ןייז ןיא טכַארבעג

 .ןַאמסייװ ַאדיא ןרעלטסניק ענעברָאטשרַאפ גנוי וצ ןוא ירפ וצ יד ןעוועג ךיוא זיא ךעלנע

 -ַאב ַא טימ טלקיוועגרעדנַאנופ ךיז טָאה ןפַאש שירעלָאמ ריא ןעוו טלעוו רעד ןופ קעויַא זיא יז
 -סכעה רעד ףיוא ןגיטשעגפיורַא זיא אפוג ןרעלטסניק יד ןוא טעּפמיא ןשירעלטסניק ןרעדנוז

 עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעמ טקרעמ רעדליב עריא עלַא ןיא .רעטייל-טסנוק םעד ןופ ּפערט רעט

 -- זייוולייט ,יולב ,סייוו :ןברַאפ עלעה טימ ךיז יז טצונַאב בור ןיא .טעטיליביסנעס-ןעיױורּפ

 קידתועינצ-שידִיי ,עטקנעברַאפ .רעיורט סיוא ןקירד ןטלַאטשעג עטלָאמעג עריא עלַא .טיור
 עכלעוו ןשיװצ ,ןטלַאטשעג-ןעיורפ עריא ןופ בור םעד ןריזירעטקַארַאכ ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא

 ּוצ טדנעוועג ןענייז רעטומ רעד ןופ ןגיוא יד ."דניק ןוא רעטומ, דליב ַא סיוא ךיז טנכייצ סע

 זיא סע רעכלעוו ןיא ,טלעוו רעטנַאקַאבמוא ןַא וצ רָאנ ,טלעוו רעד וצ טשינ יװ ,ןטייקטייוו יד

 טשינ טסייו רענייק סָאװ ,טלעו עזעירעטסימ ַא -- ,לכש ןטימ ןעגנירדוצניירַא ךעלגעממיא

 -עג ךָאנ טלָאװ יז ןוא טייצ רעד רַאפ ןברָאטשעג זיא ןַאמסיװ ַאדיא .זיא יז ּוװ ןוא זיא יז סָאוװ

 .ןעגנופַאש ךס ַא טימ רצוא-טסנוק ןשירָאטקיּפ רעניטנעגרַא םעד ןרעכיײרַאב טנעקעג סיוו

 -נַאװ ןופ עײסירָא עצנַאג ַא טכַאמעגכרוד ןבעל ןשירעפעש ןייז ןיא טָאה קערודנַאב ףלָאװ

 -ָאיצקעפרעּפ ךיז טָאה רע ּוװ ,סרעלָאמ עלַא ןופ ַאקעמ יד ,זירַאּפ ןייק ןלױּפ ןופ -- זעגנורעד

 זירַאּפ ןופ .רעלָאמ ןדעי ןופ טסייג רעקידנבעלַאב רעד זיא זירַאּפ .טסנוק-יירעלָאמ ןייז ןיא טרינ

 רעבָא .גנונעקרענא ןעמוקַאב ךיילג טָאה רע ּוװ ,ײװגַארַאּפ ןייק ןבירטרַאפ לרוג רעד םיא טָאה

 -עוב ןייק רע טמוק טלָאמעד .ןפַאש ןייז רַאפ זיירק רעטצענערגַאב וצ ַא ןעוועג זיא ײװגַארַאּפ

 רעניטנעגרַא רעד טימ לרוג ןשירעלטסניק ןייז טדניברַאפ ןוא בשות ַא ָאד טרעװ ,סערייא-סָאנ
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 קערודנַאב ףלָאװ טָאה יײװגַארַאּפ ןיא ןעגנולעטשסיוא ענייז תעב ןיוש .טלעו רעשירעלטסניק

 ןייז יב עקַאט ןוא טלעװ רעשירָאטקיּפ רעניטנעגרַא רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןפורעג

 -עגפיוא רע זיא "רעסיוּפ, עירעלַאג ןיא םעד ךָאנ ןוא "ַאקִיַארבעה, ןיא גנולעטשסיוא רעטשרע

 -רַאעגסיױא ךיז טָאה קערודנַאב ףלָאװ .רעשימייה ןוא רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא יוװ ןרָאװעג ןעמונ

 רעבָא ,שזַאזייּפ םעד ךיוא סיוא טשינ טדיימ רע .יײרעלָאמ רעד ןיא ליטס םענעגייא ןַא סנייז טעב

 יװ ,ןּפיט עשידיסח ןוא עשידִיי ןופ רעלָאמ רעד ןייז וצ זיא "טײקלענָאיצַאקָאװ, עקיטכיר ןייז

 ףלַאװ .ןייז טשינ לָאמ ןייק רעמ ןיוש ןלעו סָאװ ,ענעטינשרַאפ יד -- ,ןלױּפ ןיא ןעזעג ייז טָאה רע

 ןופ ,תובהלתה ןיא רָאפ ייז טלעטש ןוא שזַאמיא ןייז ןיא ייז טגָארט ,ןּפיט יד טליפ קערודנַאב

 ,סנזעװ יװ רָאפ ייז טלעטש רע .רעיורט רעשידַיי-שיפיצעּפס רעד סױרַא טגנירד סע ןכלעוו

 -יפ עטרעקיוהעגנייא ןוא ןקילב ערעייז טימ ןליוו ,דרע רעד ןופ רעכעה ףיוא ךיז ןבייה סָאװ

 -עג ךיז טָאה סָאװ וניבא בקעי ןופ סעּפע ןרוגיפ ענייז ןיא ןַארַאפ .למיה םעד ןכיירגרעד ןּרוג

 טלעטש ןוא שזַאמיא םעד טּפַאש קערודנַאב ףלָאװ .ןעמוקעגייב םיא זיא ןוא ךאלמ ןטימ טלגנַאר

 .עיציזָאּפמָאק רעד ףיוא טסנוק עשירָאטקיּפ ןייז

 -ירַאק רעד טימ ןביוהעגנָא טָאה רע .רָאטנַאק לעונַאמ טרעהעג רעלָאמ עלעניגירָא יד וצ

 -ַאקירַאק ענייז .טײקלעניגירָא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןרוטַאקירַאק יד ןוא רוטַאק

 סָאװ ,רָאמוה ַא טימ אקווד רָאנ ,םזימָאק רעדָא עריטַאס טימ טשינ טנכייצעג רע טָאה ןרוט

 -דיוועג ךיז רָאטנַאק טָאה טייצ רעד טימ .טייקזייב לסיב ַא ךיוא לכיימש םעד ןיא טגָאמרַאפ

 ןיא טכַאמעג ןלַארומ עקינייא .ןלַארומ יד סרעדנוזַאב ןוא טסנוק רעשירעלָאמ רעד רעמ טעמ

 -טסניק רעטגייצרעביא רעד ,רָאטנַאק רעבָא .סעקימעלָאּפ עסיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה לארשי

 ןזייוווצקירוצ יװ טסּוװעג טָאה ,רעקיטייזנייא טשינ ןוא רעטצענערגַאב טשינ רעד וצרעד ,רעל

 טליפ ןעגנונעכייצ ענייז ןיא וליפַא ןוא ײרעלָאמ ןייז ןיא .קימעלָאּפ רעד ןופ ןטייז עוויטַאגענ יד

 -נָאק ןופ ןפוא םעניא ןוא ברַאפ ךרוד רעביא טיג רע עכלעוו ,עיצַאריּפסניא עשירעטכיד ַא ןעמ

 סָאד .טסנוק רעשירָאטקיּפ ןייז ןיא טקנוּפ ןכיוה ַא רָאטנַאק טכיירגרעד ןברַאפ יד ןרירטנעצ

 לייוו עקַאט ,שזַאזייּפ רענעיליזַארב םעניא טבילרַאפ זיא רָאטנַאק סָאװרַאפ הביס יד ךיוא זיא

 סרָאטנַאק ןוא .טייקירילָאק-ליפ עקיטרַאנדיײשרַאפ ַא םיא טרעפיל שזַאזייּפ רענעיליזַארב רעד

 "וז רעד קידנעטש ,רענעדירפוצמוא רעד קידנעטש זיא רע סָאװ ,םעד ןיִא טײטשַאב טפַאשנגייא

 -עג טרעוװ רע רָאנ ,ןטכיירגרעד ןטימ טשינ ךיז טנגונַאב רע .ןליטס ןוא ןעמרָאפ עיינ ןופ רעכ

 -ַאלק ןשירָאטקיּפ םעד ןופ קעװַא טייוו זיא רָאטנַאק .ורמוא ןכעלרעהפיואמוא ןַא ןופ ןגָארט

 יד ןופ טשינ זיא טייקשיטסינרעדָאמ ןייז רעבָא ,שיטסינרעדָאמ זיא רע ,םזילַאער ןוא םזיציס

 ןיא שטנעמ םעד טעז רע ןוא טייצ יד טבעל םיא ןיא לייוו ,ענעגייא ןַא רָאנ ,ענעגירשעגסיוא

 -ַאמ עקידנעילפ ןופ עסַאמ רערעװש רעד רעטנוא טייקיטייצטנייה רעד ןופ םרָאפ רעיינ רעד

 ןוא ריא וצ קידנקילבפורַא ןישַאמ רעקידנעַילּפ רעד טימ ןעמַאזוצ טילפ שטנעמ רעד .ןעניש

 ַא טמענרַאפ עיניל עשירטעמָאעג יד .רעּפרעק ןכעלשטנעמ םענופ עירטעמָאעג יד טרעדנע סָאד

 -ַאב ןקידנעטשלופ ַא ןביג ענייז רעדליב עטנַאקַאב ייווצ .טסנוק סרָאטנַאק ןיא טרָא קידנקריוו

 ןיא שטנעמ רעד סא טעז סע ױזַא יו ןוא עיניל עשירטעמָאעג יד טצונַאב רע ױזַא יו ףירג

 *לָאבטופ ןופ קימַאניד יד, ןוא "קרַאמ ןפיוא ךעלדיימ, .עיניל רעקיזָאד רעד טימ גנודניברַאפ

 טרעוװ סָאװ ,עיניל עשירטעמָאעג יד ןצונַאב סרָאטנַאק רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןיז םעד ןיא ןענייז

 םענעסָאלשעג םענופ קידנביײהנָא ,ןרוגיפ עשירטעמָאעג ענעדיישרַאפ ןיא טריניבמָאק םיא ייב

 .סונָאק ןוא במָאר ןטריצילּפמָאק ןזיב קעיירד

 תליחת טָאה ןַאלַאב ָאקירעמַא .רויווארג רעד ןיא ןאלאב ָאקירעמַא זיא רָאטנַאק יו ךעלנע

 ןָא טבייה רויװַארג יד .רויװַארג רעד וצ רעבירַא םעד ךָאנ זיא ןוא יײרעלָאמ טימ ןביוהעגנָא

 ַא זיא רויוװַארג ןופ טסנוק יד שטָאכ ,רעלָאמ ךס ַא ןופ םרָאפטסנוק עטבילַאב יד ןרעוו וצ ללכב

 טלייוועגסיוא ןַאלַאב ָאקירעמַא טָאה םעד בילוצ עקַאט זַא ,ךעלגעמ ןוא .רעטריצילפמָאק ךס

 -ניא ןייז ףיוא טרעפטנע ןוא ןעגנובערטש ענייז רעמ טרעפטנערַאפ סָאװ ,רענַאשז-טסנוק םעד

 טלעוו רעשיכיסּפ רעד ןוא רויװַארג רעד ןשיווצ גנוריציפיטנעדיא ןַא ןַארַאפ זיא סע .טייקשיכיז
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 רעבָא ,רעקיור-ךעלטימעג רעד ךעלרעסיוא רע זיא רויװַארג יד יװ ךעלנע .ןַאלַאב ָאקירעמַא ןופ

 םעד תמחמ .טײקטריצילּפמָאק ןוא ורמוא ןופ ןַאקלּוװ ַא שממ טמערוטש קינייװעניא ןייז ןיא

 ןוא ביײהנָא םעד :טסנוק-רויװַארג סנַאלַאב ָאקירעמַא ןיא ןטנעמָאמ ייווצ ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק

 -שיקסעלרוב ןפיוא רויװַארג ןייז טלעטשעג ןַאלַאב טָאה ביײהנָא ןיא .גנַאג ןקידרעטייוו םעד

 וצ רעבירַא טייג ןוא קסעלרוב םענופ ךיז רע טײרפַאב דָאירעּפ ןטייווצ םעניא רעבָא ,ןשימָאק

 רע רעבָא ,דָאירעּפ ןטייװצ םעניא ךיוא רעביא טביילב טנעמָאמ רעלַאיצָאס רעד .טייקטסנרצ

 .(לייא) טערטרָאּפ :םיובלעשטייא לעונַאמ

 יסינָאיסערּפסקע-שיפָאסָאליּפ ַא םיא ייב טמוקַאב רויװַארג יד .טסנרע טריטקַארט ןיוש טרעוז

 ןוא וויטַאקינומָאק ןענייז ןרויװַארג ענייז .וויסערּפסקע סרעדנוזַאב טקריוװ ןֹוא קורדסיוא ןשיט

 רעשירָאטקיּפ רעד ןיא עיציזָאּפ עקידװעעזנָא ןייז ןענּוװעג ךיוא ןַאלַאב ָאקירעמַא טָאה םעד טימ

 סָאװ ,ךירטש םעיינ ַא לָאמ עלַא םיא ייב ןעמ טניפעג גנולעטשסיוא וצ גנולעטשסיוא ןופ .טסנוק

 -רעטנוא זיא יאדכ ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלטסניק ןייז ןופ טײקשימַאניד יד טריזירעטקַארַאב

 -עטשסיוא רעשירָאטקיּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו :ןכיירטשוצ
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 ךטָארטרַאפ ןייז וצ לרוגב הכוז רעקיצנייא רעד ןעוועג ןַאלַאב ָאקירעמַא זיא ,ןַאּפַאי ןיא גנול

 .גנולעטשסיוא רעקיזָאד רעד ףיוא ןרויװַארג עגייז טימ

 =ָאמ רעטמירַאב רעד .ןייטשנייו .א טרעהעג רעלָאמ עשיטסינרעדָאמ עקיטרַאנגיײא יד וצ

 ךוא ןטפַאשנגייא עשירָאטקיּפ סנייטשנייוו .א טצַאשעגּפָא סנטייוו רעד ןופ טָאה יטורָאטעּפ רעל

 -עטַא עקידרעטייוו יד טױרטעגנָא םיא ןוא עילעטַא ןייז ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא ןטייקיעפ

 ןוא עקיטרעװסגנוקרעמַאב ַא טנגייאעגוצ טסנוק ןייז רַאפ ךיז טָאה ןייטשנייוו .א .גנוריפנָא-עיל

 'סָאװ עיציזָאּפמָאק רעשיסַאלק רעד ןשיװצ זעטניס ַא טכיירגרעד רע :םרָאפ עטנַאסערעטניא

 גנוגיינ עסיוועג ַא ךיוא רע טָאה םעד ץוח .עיניל רעשיטסינרעדָאמ ףיוא טריזַאב םיא ייב טרעוו

 -ופ רעטקַארַאכ ןטימ תוכייש ַא סע טָאה סיוועג .ײרעלָאמ ןייז ןיא ליטס-קעלפ םעד ןצונַאב וצ

 טייקשיּפָאזָאליּפ רעטמיטשַאב ַא ןגעוו תודע ןגָאז ןטעברַא עשירעלָאמ ענייז .אפוג רעלָאמ םענ

 טָאה רע .עמעט רעשידִיי ַא וצ וצ ךיז טריר רע ןעוו סרעדנוזַאב ,טײקטריזילַאוטקעלעטניא ןוא

 ..ןקידנדייל ןוא םענעדירפוצמוא ןַא ,טקעלעטניא ןקִיורמוא ןַא טליפ ןעמ רעבָא ,קינייו וליפַא ייז

 .טלַאטשעג ןקיטכיר ןייז ןיא לָאמ ןייק טשינ ךיז טריטנעזערּפ שטנעמ רעד ,טנטָאשרַאפ זיא ץלַא

 ןשירעלטסניק ןייז ןיא ּפָא סע טלגיּפש ןייטשנייוו .א .עיצקיפ ַא ללכב שטנעמ רעד זיא לָאמ טפָא

 טרעוו דיירפ עטסדנימ יד זַא ,ןקירדסיוא ןלָאז ייז יו ןברַאפ יד ױזַא טריניבמָאק ןוא שזַאמיא

 :סָאװ עזעט עשיפָאסָאליפ-שירעלטסניק ַא זיא סָאד ךיוא ןוא .ןדייל ןופ םי םעניא ןעגנולשרַאפ

 ךיוא יז טּפַאשרַאפ ,ןדייל ןופ םי ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא טסנוק יד ןעוו וליפַא זַא ןגָאז ליוו

 ,דיירפ

 !םעניא רעכיז זיא טנַאה ןייז .רויװַארג רעד ןיא םידַאמ ַא זיא רענעמס לרעב רעדָא דרַאנרעב

 -עשידִיי ,ךעלסילשסיוא ךיוא רשפא ןוא ,בור ןיא ןענייז סעמעט ענייז .עיניל-ריוװַארג יד ןדיינש

 .רעיורט ןופ ןקלָאװ ַא ןבעווש לָאז ןטעברַא-טסנוק ענייז רעביא זַא טקריוװ ןיילַא סָאד ןיוש ןוא

 רוצ ןרעהעג ייז לייוו ,עטרעקיוהעגנייא ןענייז רויװַארג רעד ןיא ןשזַאנָאסרעּפ ענייז ןופ בור רעד

 'רעד, ,"הרות-תחמש ןיא ןדִיי, רעדָא "רמז-ילכ עשידַיי, ענייז ,עירָאגעטַאק רעקימוי-רכש רעד

 .עלַאיצָאס סָאד ּוװ ןשזַאנָאסרעּפ ץלַא ןענייז סָאד -- ,"רעגערטרעסַאװ רעד, רעדָא "דילַאװניא

 -ידניא ךס ַא טַאהעג טָאה רענעמס דרַאנרעב .ןשיטעטסע ןרעביא טנַאהרעביױא יד ןעמענ זומ

 ױלַא ןוא ןעגנולעטשסיוא עוויטקעלָאק ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא ןעגנולעטשסיוא עלעודיוו

 א ךיוא טָאה רענעמס דרַאנרעב .ערעדנַא ןשיװצ טלייטעגסיוא ךיז ןרויװַארג ענייז ןבָאה לָאמ

 -נעטשרַאפ טימ עטכַאמעג ,ןשזַאנָאסרעּפ ןוא ןּפיט-םכילע-םולש ןופ ןרויװַארג עירעס עצנַאג

 רענעמס דרַאנרעב ."סעקרעשטשַאי טימ ןכַאל; סמכילע-םולש ןופ ןטפַאשנגייא יד רַאפ שינעד

 -יצנייא רעד ןעוװעג זיא ןוא עפ-ַאטנַאס ןופ ןָאלַאס-גנילירפ םעניא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 -ריב רעניטנעגרַא יד טַאהעג טשינ ךָאנ טלָאמעד טָאה רענעמס ָאדרַאנרעב) "רעדנעלסיוא, רעק

 .טסנוק-סגנוריװַארג רַאפ עימערּפ עטשרע יד קימיטשנייא טלייטעגוצ טָאה ןעמ ןעמעוו (טפַאשרעג

 *טשידַיירַאּפ, טָאה רע .םולבנגייפ השמ טרעהעג טָאה רעלָאמ עשידִיי ךעלסילשסיוא יד וצ

 -ייז סָאד --- ,רפס רעד ,טסביוא-תבש ,שיט-תבש ,טכיל-תבש ענייז .?טרָאמ-רוטַאנ, םעד וליפַא

 טקינייארַאפ רע טָאה וצרעד .לזדנעּפ ןשירעלטסניק ןייז רַאפ סעמעט ןעוועג ץלַא ןענ

 יד ןעוועג ןענייז'ס שידִיי רעמ סָאװ :קידריווקרעמ ןוא .רויװַארג רעד טימ דליב עשירעלָאמ סָאד

 קרעװ ענייז וצ טַאהעג ןעמ טָאה סערעטניא ןרעסערג ַא ץלַא ,סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ סעמעט

 -טסניק ענייז ןופ טײקשיטָאזקע רעד תמחמ ןעוועג סע זיא סיוועג .טלעוו רעשידִיי-טשינ רעד ןיא

 טזָאל סָאװ ,רעפסָאמטַא רעשידיסח ַא ןיא טליהעגנייא ןענייז קרעװ ענייז עלַא .ןטעברַא עשירעל

 ענייז ןיא וליפַא ךיוא רָאנ ,רעטקַארַאכ-שזַאמיא ןַא ןופ קרעוװ ענייז ןיא רָאנ טשינ ןליפ ךיז

 .ץרּפ .ל .י ַא ןופ ןָאט-תודיסח רעד טבעוװש ייז רעביא ."ןטרָאמ רוטַאנ;

 ַא טָאה רע רעבָא ,טסנוק רעשירָאטקיּפ רעד ןיא וויטקַא קינייו סנטצעל זיא ךָאּפ ןַאעל

 =ידַיי-טשינ רעד וצ ןעמוקעג זיא ךָאּפ .טייהנעגנַאגרַאפ רעטייוו-טשינ רעד ןופ ןגעמרַאפ ןשּפיה

 *סיוא ,לזדנעּפ םעניא רעכיז .לַאװק ןשילביב ןופ טּפעשעג ,טסנוק רעשידִיי ןייז טימ טלעוו רעש

 יעקידמיליהת ןימ ַא ןטעברַא ענייז ןיא ןעמ טניפעג יירעלָאמ ןופ קינכעט רעד ןיא טנכייצעג
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 ןיא .רעגייטש ןשידִיי-טלַא ןַא ףיוא רעבָא ,ײרעלָאמ ןייז ןיא טגניז ץלַא -- ,טייקנעגנוזעצ

 יד ןופ ײרעלָאמ רעשידַיי-שיפיצעּפס רעד וצ טייקכעלנע ךס ַא ןעמ טניפעג ןעײרעלָאמ ענייז

 -םכילע-םולש יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןלַארומ עקינייא ןיא ךיוא רע זיא ױזַא ןוא תודגה עטלַא

 םעד ץוח ,טבעווש ןעיײרעלָאמ ןוא ןלַארומ ענייז רעביא ."לארשי תנידמ, לוש רעד ןיא ןוא ןלוש

 קרעוו ַאזַא 'רעביא וליפַא ,רוחב-הבישי ַא ןופ ןוגינ-ָארמג ןוא ןָאט-ָארמג ןימ ַא ,ןָאט ןשילביב

 ןייז טרעכיירַאב טָאה לארשי ןיא ךוזַאב ןייז ."בייל ןטימ ןושמש, גנונעכייצ-ךעטשלדָאנ יד יי

 טלעטש רע ּוװ ,"לארשי ןופ ןעגנונעכייצ 24, ןעגנוריוװַארג םובלַא ןטנכייצעגסיוא ןַא טימ טסנוק

 .ןצנעצסינימער עשיכנת טימ לארשי ענרעדָאמ סָאד רָאּפ

 -גווװצעג ַא ,עניטנעגרַא ןיא טצעזַאב ךיז גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ טָאה ןרָאהכיײא .ב ןָאעל

 יד טקידנעעג ןוא טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,ןיוו טָאטשנריױבעג ןייז ,ךיירטסע ןזָאלרַאפ וצ רענעג

 רעשירָאטקיּפ רעשיכיירטסע רעד ןופ ץנענימע יד ןעוועג זיא ןרָאהכייא ןָאעל .עימעדַאקַא-טסנוק

 ךיוא רעבָא ,ףיוה ןכעלרעזייק ןשיכיירטסע םענופ רעלָאמ רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא רע .טלעוו

 ךעוועג ךעלסילשסיוא זיא ןרָאהכיײא ָאעל .טרָא ןייז ןעמונרַאפ ךיילג רע טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא

 זיא ןרָאהכיײא .טערטרָאּפ םוצ ןעמונעג ךיז ךיוא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא ,טסישזַאזייּפ ַא

 ךיז טָאה םזינָאיסערּפמיא ןייז ןוא םזינָאיסערּפמיא םוצ טגיונעג זייוולייט ,טסילַארוטַאנ ַא ןעוועג

 -רעּפ ַא ןבָאה ןשזַאזייּפ ענייז עלַא .ערגיט ןופ ןשזַאזייּפ ייר ַא טימ עניטנעגרַא ןיא ןביוהעגנָא

 ףיוא טָאה סָאד ןוא טסייג ןשיטסימיטּפָא ןַא ןופ טייקלעה ַא ,ןבעל ןגָאמרַאפ ייז .עטָאנ עלענַאס

 .טייקכעלקירדסיוא רעזויטַאקינומָאק ןופ םתוח ַא טגײלעגפורַא רעדליב ענייז

 -ייזליפ ַא זיא ןַאמענַאה לוַאּפ .ןַאמענַאה לוַאּפ סיוא ךיוא ךיז טלייט ןרָאטּפלוקס יד ןשיװצ

 .לערַאװקַא םעניא ךיוא קרַאטש ןוא רעכיז ךיז רע טליפ ,רָאטּפלוקס ַא ןײלַא .רעלטסניק רעקיט

 .רוטּפלוקס רעד ןיא טייקוויטַארוגיּפ רַאפ שוח ַא טימ שיטסילַאער רע זיא ןלַאפ עדייב ןיא

 יִזַאג עשיטסירעלטיה יד ןופ עמעט רעד ףיוא סעיציזָאּפמָאק ןפַאשעג ךיוא טָאה ןַאמענַאה לוַצּפ

 ענייז .רוטּפלוקס-ןּפורג רַאפ טנַאה ערעכיז ַא סורַא רע טזייוו סעיציזָאּפמָאק יד ןיא ןוא ןרעמַאק

 ךוא ויטקודָארּפער רע זיא רעדיוו ןלערַאװקַא ענייז ןיא .ליטס ןשיּפע ןַא ןבָאה ןרוטּפלוקס-ןּפורג

 ,טייקשיריל וצ טנעָאנ ,עטַאקילעד ןענייז ןברַאפ יד

 -סילשסיוא טסנוק עשירָאטקיּפ ןייז טיוב ןוא דליבלייא םעניא םידַאמ ַא זיא ןַאמכיוג םוחנ

 טדנעוו ךעלכעזטּפיױה ןוא שיטסינָאיסערּפמיא רע זיא ליטס ןייז ןיא .עיציזָאּפמָאק רעד ףיוא ךעל

 רע טריציפיטנעדיא "רעשיפ רעד, יװ ענייז רעדליב עכלעזַא ןיא .שזַאמיא םוצ ײרעלָאמ ןייז רע

 םיא ייב ןעמ טריּפש "רוד ןטלַא ןופ יורפ ַא; ןייז ןיא ןוא עיכיטס-רוטַאנ רעד טימ שטנעמ םעד

 .םזינַאמוה םעד סיוא רע טקירד דליב ןטנָאמרעד םעד ךרוד .טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ עביל ַא

 .טגָאמרַאפ טָאה רוד רעטלַא רעד סָאװ

 -ַארוטַאנ טולָאסבַא זיא ןוא לערַאװקַא םעד ןוא דליבלייא םעד ךיז טעמדיװ טַאנַארג בקעי

 רעד ןיא יוװ גנונעכייצ רעד ןיא רעקרַאטש זיא ןיוודע עללאה .ןעיײרעלָאמ ענייז ןיא שיטסיל

 טעייוו סָאװ ,עיידיא עטמיטשַאב ַא קרעוװ ענייז ןיא ןעמ טקרעמ ןלַאפ עדייב ןיא רעבָא ,ארעּפמעט

 סַױל ןוא שזַאזייּפ םעניא שיטסינָאיסערּפמיא זיא ןַאמפָאה רסיא .גנומיטש עזעיגילעד ַא ןָא

 ןטלָאמעג םוצ עביל םיא ייב טריּפש ןעמ ןוא טייקרעכיז ןעײרעלָאג ענייז ןיא טגָאמרַאּפ ןַאמסייוו

 ,ךיז ןיא שזַאנָאסרעּפ םעד ןגָארט לָאז רע יװ .שזַאנָאסרעּפ

 -רעשיטסילַארוטַאנ רעשטייד רעד ןופ טנַאטנעזערּפער רעשיּפיט רעד זיא דניוו רעטלַאװ

 -שטייד ןסיורג םענופ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא יז יוװ ,יײרעלָאמ רעד ןיא לוש רעוװיטערּפמיא

 לפיוו ףיוא :גנוניישרעד עקידריווקרעמ ַא םיא ייב טפערט ןעמ רעבָא .ןַאמרעביל רעלָאמ ןשידִיי

 רעד ןיא רע זיא ןַאמרעביל סקַאמ ןופ רעגלָאפכָאנ רעיירט רעד ןעיײרעלָאמ ענייז ןיא זיא רע

 ךעוװעג ןענייז עדייב לייוו ,ןײטשנָא ןגעמ עדייב .קורטש ןַאמרעה וצ רעטנעענ ךָאד גנונעכייצ

 -ניס רענייפ ןוא רעטנַאסערעטניא ץנַאג ַא טפַאש גנודניברַאפ ַאזַא ןופ דָארג ןוא רעלַאמ עסיורג

 שזייו ךיוא ,טייקרעכיז עקידנעטשלופ ַא ןַאמרעה ייב ןעמ טליפ קינכעט רעד ךייש סָאװ .זעט

 ,טייקטרירטנעצנָאק-ןברַאפ רַאפ שוח םענייפ ַא סױרַא רע
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 ,יקסנאזאל .ב זיא טלעוו רעשירָאטקיּפ רעניטנעגרַא רעד ןיא גנוניישרעד עטנַאסערעטניא ןַא

 -אל .ב רעהעג ללכב .רויװַארג רעד וצ רעבירַא זיא ןוא יירעלָאמ טימ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 זיא ןרָאטּפלוקס ַא ןוא רָאטּפלוקס ַא זיא יקסנאזאל סָאקרַאמ .רעלטסניק החּפשימ ַא וצ יקסנאז
 טימ סױרַא זיא רע רָאנ יו .יקסנאזאל .ב זיא םַאנסיױא רעד רעבָא ,יקסנאזאל הרובד-הרש ךיוא

 -יטירק-טסנוק יד .טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג רע טָאה ןעגנוריװַארג עטשרע ענייז
 זיא יקסנאזאל .ב .רעלטסניק רעטשטנעבעג ַא זיא רע זַא ,ןזיוװעגנָא ןוא טביולעג םיא ןבָאה רעק
 רעמ טשרעהעג טָאה סַאג-טסנוק רעניטנעגרַא רעד ףיוא ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ןעמוקעג רעבָא
 ןוא עניטנעגרַא ןזָאלרַאפ וצ טייצ ַא ףיוא ןעגנוווצעג םיא טָאה סָאד .טפַאשרבח יװ .האנש-האנק

 -יירַאפ יד ןיא ןרָאפעג טשינ זיא יקסנַאזַאל .ב .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאפוצרעבירַא
 רעבָא ,טסנוק-ריװַארג רעד ןיא רעמ ךיז ןרינָאיצקעפרעּפ וצ רָאנ ,ךיז ןצעזַאב וצ ןטַאטש עטקינ

 .ב .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא גנולעטשסיוא רעטשרע ןייז ךָאנ דלַאב

 ,(דליבלייא) רעטניװ :רעלעה ענילוַאּפ

 רעד ןיא עיציזָאּפ ענעעזעגנָא ןַא ןוא גנונעקרענָא ענײמעגלַא טרעבָארעד ךיילג טָאה יקסנאזאל

 ןַא רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה ןטַאטש עטקיניירַאפ יד .טלעוו רעשירעלטסניק רענַאקירעמַא-ןופצ

 -סָאנעוב ןיא גנולעטשסיוא ןַא רָאי ַא טימ קירוצ ןריפוצכרוד ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא םענעגייא

 ןיא עדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא-ןופצ רעד ןופ טריזינָארטַצּפ ןעוועג גנולעטשסיוא יד זיא ,סערייא

 ַא סריא יװ םיא טכַארטַאב עניטנעגרַא :אתגולּפ ַא ןיקסנאזאל .ב םורַא זיא טציא .עניטנעגרַא

 -סָאנעוב ןיא טלעטשעג רע טָאה טסנוק רעשירָאטקיּפ רעד ןיא טירט עטשרע ענייז תמחמ ,דניק

 טכַארטַאב ןעמ זַא ,םענעגייא ַאזַא ןַא רַאפ םיא ןעמ טלַאה ןטַאטש 'רַאפ יד ןיא רעבָא ,סערייא

 ןופ טנַאטנעזערּפער ןרַאפ ךיוא ןוא רעלטסניק רענַאקירעמַא-ןופצ םענעכָארּפשעגסיױא ןרַאפ םיא

 .טסנוק-ריװַארג רענַאקירעמַא-ןופצ רעד

 ,קינכעט יד קידנעטשלופ טשרעהַאב רע .רוטּפלוקס טימ ּפֶא ךיז טיג יקסנאזאל סָאקרַאמ

 ךיז טליפ ןעגנופַאש ענייז ןיא ןוא סעיניל עשירָאטּפלוקס-ףעילער ןעגנערבסױרַא ןיא טסעפ זיא
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 רעד ףיוא לייט ןטסערג ןיא טיוב ןוא סּפיג ןיא רע טעברַא לייט ןטסערג ןיא .טייקכעלטימעג ַא

 .עיציזָאּפמָאק

 רוטּפלוקס יד טבייהרעד ּפאנק .ּפאנק םוחנ טָאה רוטּפלוקס רעד ןיא טנַאה עטשטנעבעג ַא

 ורמוא רעקידנפַאש ךיז טליפ ןטעברַא ענייז ןיא ,טייקשירעלטסניק ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ

 יד ןזייװַאב סָאװ ,ןכירטש ןוא ןעגנופַאש ענייז ןיא טייקרַאבלטיממוא ןַארַאפ .טײקכעלקנַאדעג ןוא

 .טקעלעטניא ןוא עיצַיוטניא רעקידנפַאש ןשיװצ גנודניברַאפ עגנעצ

 -ידָאטיױא ןייק טשינ זיא גרעבלָאװ בקעי .גרעבלָאװ בקעי ןבױהעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה סע

 טגרעלעג רע טָאה ענדָארג טָאטשמיײה רעטלַא ןייז ןיא ןיוש .טסנוק רעשירָאטקיּפ רעד ןיא טקַאד

 ןצונסיוא טזומעג ,הסנרּפ תוגאד תמחמ ,רע טָאה עניטנעגרַא ןייק ןעמוקנָא םייב רעבָא ,ײרעלָאמ

 ךיז רע טָאה ןגעוו טסעד ןופ .טיורב לקיטש סָאד ןענידרַאפ וצ ףיוא טנַאלַאט ןשירעלָאמ ןייז

 ייב םוידוטש ןשירעלָאמ ןייז טצעזעגרָאפ סערייא-סָאנעוב ןיא ןיוש ןוא ןעוועג שאיימ טשינ

 ענייז .ווָאצנַאװרוא רעלָאמ ןשיסור םייב ךיוא -- ייז ןשיװצ ,ןגָאגַאדעּפ-רעלטסניק ענעעזעגנָא

 ,רעסּועּפ עירעלַאג ןיא םעדכָאנ ןוא "עירַאמ-זָארא עירעלַאג רעד ןיא ,ןעגנולעטשסיוא עטשרצ

 -עקרענָא יד .טלעוו רעשירעלָאמ רעשידַיי-טשינ רעד רַאפ גנוקעלּפטנַא ןַא ןעוועג שממ ןענייז

 -יטנעגרַא ךעלסילשסיוא ןוא סעמעט עשידִיי ףיוא ןעגנופַאש ענייז ךרוד ןעמוקַאב רע טָאה גנונ

 ,ַאקָאב יו ,ןטנגעג עטסמערָא יד ןופ סרעדנוזַאב ,ןטנווייל ענייז ףיוא ןעמונעגפיורַא ,ןשזַאזייּפ רענ

 צלַאינָאלָאק רעניטנעגרַא יד ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד סָאװ םינינב רעניטנעגרַא עטלַא ןופ

 -ַאב ,שממ ןעגניז ײרעלָאמ ןייז ןיא ןברַאפ יד ןוא ברַאפ רַאפ שוח ַא טָאה גרעבלָאװ בקעי .ןטייצ

 ךיוא גרעבלָאװ בקעי זיא םוידוטש בילוצ .גרעב רעבָאדרָאק יד ןופ ןשזַאזייּפ יד ןיא סרעדנוז

 סָאװ רעדליב ייר עצנַאג ַא ןיא טריסקיפרַאפ לארשי ןיא ךוזַאב ןייז טָאה ןוא לארשי ןייק ןרָאפעג

 ןייז ןיא זיא גרעבלָאװ בקעי .ןטלַאטשעג עשיּפיט עקיטרָא ןוא ,שזַאזייּפ-לארשי םעד רָאפ ןלעטש

 ןופ ןדַיי םוצ עביל ןייז ןקעלּפטנַא ןּפיט עשידיסח עטלדרעבַאב ענייז .שידִיי סיוכרוד ײרעלָאמ

 דיי ַא ןופ ןגיוא טימ רוטַאנ יד טעז רע זַא ,ןעמ טריּפש ןשזַאזייּפ ענייז ןיא וליפַא רעבָא ,לָאמַא

 ."הריש קרּפ; ןייז ןיא טגניז עלעדנעמ רעכלעוו ןגעוו גנומיטש ַא ןיא ןוא

 םעניא רערעכיז ַא ,ץעיּפיל ןרהא ןרעוװ וצ טנָאמרעד ךיוא טנידרַאפ טייהנגעלעג רעד ייב

 טפַאשנגיײא טגָאמרַאפ ןַאמלעסעק ףסוי .גנוריניבמָאק -ןברַאפ ןיא ןוא עיניל רעד ןיא ,שזַאזייֿפ

 לאוי סױרַא טזייוו שינעדנעטשרַאפ עשירעלטסניק ןוא ברַאפ-לייא יד ןדנעוװרַאפ וצ ןייפ-שינכעט

 זיא רע רעבָא ,רעלָאמ עשידִיי רוד ןרעגנוי םעד וצ טרעהעג רענעמס ָאילוכ .רענעמס (ָאילוכ)

 ןוא עּפָארײא רעביא העיסנ ןייז .םזינרעדָאמ ןקיטייצטנייה םענופ ןרָאװעג ןסירעגטימ טשינ

 טסנוק ןייז ןיא .טעברַא רעשירעלָאמ ןייז רַאפ ןגָארטעגיײב סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה לארשי

 יד דליב ןיא סױרַא טגנערב רע ןעוו טלָאמעד סרעדנוזַאב ,ךירטש ןלַאיצָאס םעד ןעמ טניפעג

 .שזַאזייּפ םעניא טסעפ ךיוא רע זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,"ןלַאבַארַא ענעפורעג -יױזַא

 עשיטסינָאיסערּפסקע סָאד לייוו ,עשיטסינָאיסערּפסקע סָאד רעמ רע טכוז שזַאזייּפ םעניא אקווד

 -מערָא ןיא גנַאגפױרַא םעד טלָאמ רע ןעוו וליפַא ןוא ןשיטעטסע ןרַאפ ףָאטש רעמ םיא טרעפיל

 ןַא טגָאמרַאפ רע סָאװ םעד ןופ ךיוא טמוק סָאד .קיטעטסע רעד ףיוא דיּפקמ רע זיא ,זיוה-טייק

 .טייקיטכיצ-ןרילָאק רעד רַאפ שוח ןטלדייאעג

 רעשירָאטקיּפ רענײמעגלַא רעד ןיא ענעטָארטרַאפ ,רעלטסניק עשידִיי ןופ עירעלַאג יד

 סָאװ ,רעלָאמ עשידִיי יד רָאנ ןענָאמרעד וצ סיוא טמוק סע .עניילק ןייק טשינ רָאג זיא טסנוק

 -עטשסיוא עוויטקעלָאק ןוא עלעודיווידניא ךרוד טייקכעלטנפע רעד ןיא טריטנעזערּפ ךיז ןבָאה

 טשינ ייז ןביולרעד ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ יד סָאװ ,רעלָאמ ךיוא ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא ,ןעגנול

 סעירעלַאג בור רעד סָאװ ,םעט ןטושּפ םעד תמחמ ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ךיז ןריטנעזערּפ וצ

 זיא סנטצעל .סעמוס עסיורג טרעדָאפ עירעלַאג רעטַאוװירּפ ַא ןיא ןָאלַאס ַא ןוא עטַאװירּפ ןענייז

 -עג רעלָאמ רעשידִיי ַא ,רעלכייא ןַאוכ ןופ גנולעטשסיוא-רעדליב יד ןענעכייצרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא

 רעד ןיא ןריזיטַאמילקַא וצ ךיז ןזיװַאב טייצ רעצרוק ַא רָאג רַאפ טָאה רעכלעוו ,ןלױּפ ןופ ןעמוק

 -עג ַא ןבעגעג טָאה רעדליב ענייז ןופ גנולעטשסיוא יד .הביבס רעשירעלטסניק רעניטנעגרַא
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 עפיט טגָאמרַאפ ,עויסערּפסקע-װיטַארוגיפ ַא זיא ײרעלָאמ ןייז זַא ,ןריטַאטסנָאק וצ טייהנגעל

 .גנוטכיר רעשיטסילַאעררוס-שיזיפַאטעמ רענעפורעג-ױזַא רעד וצ טרעהעג ןוא סעיסנעמיד

 .גרעבמער ָאדלַאװסָא רעריווארג רעד ןפורעג סנטצעל טָאה טייקמַאזקרעמפיוא עסיורג ַא

 -ומָאק ןגָאמרַאפ ןרוגיפ ענייז .םזינָאיסערּפסקע ןפעילער-קרַאטש ַא ןטַאררַאפ ןעגנוריװַארג ענייז

 סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןכַאפנייארַאפ וצ טפַאהנסיוװעג ךיז טימַאב רע יו טעז ןעמ ןוא טײקוװיטַאקינ

 ,רענעטסָאמעג ַא זיא םיא ייב שזַאמיא רעד .ןעגנוריװַארג ענייז ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמיטשַאב

 ץוח .ץנעװקָאלע עשיטסַאלּפ ַא סױרַא שממ טדער סעיניל-ןכירטש יד ךרוד ןוא רעשינָאמרַאה ַא

 רעוויטקעלָאק ַא ןיא טקילײטַאב ןייז וצ ןזיוװַאב ךיוא ןיוש גרעבמער ָאדלַאװסָא טָאה עניטנעגרַא

 עטשרע יד ןעמוקַאב וצ ןזיװַאב טָאה יקסלָאּפָאנסַארק לעבַא עכרָאכ ךיוא .לארשי ןיא גנולעטשסיוא

 טסנוק רעשיטסַאלּפ רַאפ ןָאלַאס ןלַאנָאיצַאנ ןקירָאי-ייה םעניא טסנוק רעשירָאטקיּפ רַאפ עימערּפ

 םעניא ןעשעג סע זיא קיטכירפיוא ןוא קיטכיר טלדנַאהעג זיא סע ןעוו טָאה ירושז ַא ביוא ןוא

 -טנַא ןטעברַא-יירעלָאמ סיקסלָאּפָאנססַארק לעבַא עכרָאכ .יקסלָאּפָאנסַארק לעבַא עכרָאכ ןופ לַאּכ

 ןיא טײקטריניפַאר ַא טימ ןעמַאזוצ ,טעטיליביסנעס עשירעלטסניק עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןקעלּפ

 טָאה סָאד ןוא רעלטסניק םעניא קנופ ןקידנפַאש ןרַאבלטיממוא םעד טריּפש'מ ,ברַאפ יד ןצונַאב

 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז סָאװ קרעוװ לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ קרעוו ןייז טלײטעגסױרַא תמאב

 .ןָאלַאס-סגנילירפ ןלַאנָאיצַאנ םעניא

 ןיז םעד ןעגנערבוצסיורַא םידַאמ ַא זיא ,טסישזַאזייּפ רעטשטנעבעג ַא ,ןַאמרעבליז םהרבא

 -ןיײרַא ןַא ,טייקמיטניא ןופ קורדנייא ןַא ןכַאמ ןטעברַא עשירעלָאמ ענייז .ברַאפ ןוא רילָאק ןוּכ

 ןופ ליטס רעד זיא ךות ןיא .טייקוויטָאמע רעטַאקילעד רעבָא ,רעוװיסערּפסקע ןַא ןיא עטבעוועג

 -סינַאברוא ןַא ןגָארט סעיציזָאּפמָאק ענייז ןעוו וליפַא ,רעשיטסינָאיסערּפמיא ןַא ןעיירעלָאמ ענייז

 םעניא --- ,ץלַא ןיא טייקנייש ןעמענפיוא ןוא ןעז ןענעק וצ זיא טּכַאשנגייא ןייז .רעטקַארַאכ ןשיט

 ַא ןופ לקניוו ַא ןיא ּווצעגרע םולב רעמַאזנייא רעד ןיא ,ןסַאג ןופ גנוציירק רעד ףיוא םיוב

 א ןוא טייקנייש רעוויסערּפסקע ןופ ךַארּפש ַא טימ םיא ייב טדער עקידנגייווש סָאד .לדנטרעג

 -םיד עמיטניא ןַא ,עשיטסינַאברוא יד ןופ וליפַא ,ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ ךיוא טעייוו םעד קנַאד

 ,רילָאק ןוא ברַאפ ,עיניל ךרוד טכַארבעגסױרַא ,טייקשירעט

 -שיטסילַארוטַאנ רעמ ַא ליטס ןייז :קינכעט רעטסעפ ַא טימ רעלָאמ ַא זיא ןַאמדירפ רעביל

 גרעבנזייא ָאטרעבָאר .טייקוויסערּפסקע-רילָאק ןופ טפַאשנגיײא רעד טימ רעבָא ,רעשיטסילַאער

 ןליפַא לענָאסרעּפ זיא רע ,טעטילַאודיװידניא רענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןופ רעלָאמ רעד זיא רעדיוו

 ןלעוװ-טשינ סָאד םיא ייב טריּפש ןעמ ןוא םזילַאער םייב גנערטש ךיז טלַאה ,גנונעכייצ רעד ןיא

 ,טסילַאודיװידניא רעד זיא דלעפנזָאר ָאטרעבָאר ךיוא ןוא .םזינרעדָאמ םענופ ןרעוװ ןסירעגטימ

 רעד ןיא ייס ןצענערג ענעגייא ענייז ךיז טפַאש רע ןוא רעכעלריטַאנ ַא זיא םזינָאיסערּפסקע ןייז

 ,אפוג ײרעלָאמ רעד ןיא ייס ןוא גנונעכייצ

 סעשטיסַאק .עשטיסאק זיא רוטּפלוקס רעניטנעגרַא רעד ןיא גנוניישרעד ערעדנוזַאב ַא

 רע ּוװ ,לטעטש םענופ ןעמָאנ רעד רָאנ זיא עשטיסאק ןוא קילאפ םירפא זיא ןעמָאנ רעקיטכיר

 ,שרוש ןפיוא ןזייווּוצנָא ןסיוא רעלטסניק רעד זיא םעד טימ זַא ,ךעלגעמ .ןרָאװעג ןריובעג זיא

 -יזינַאגרָא רעד ןײלַא .רעקיטרַאנגייא ןַא רָאג זיא שרוש ןפיוא סקּוװפיוא-רוטּפלוקס רעד ןוא

 ןוא ןָאט םעיינ ַא טכַארבעגנײרַא עשטיסאק טָאה טסנוק רעד ןיא "ידַאמ, עּפורג רעד ןופ רער

 יוװ רָאנ טסנוק סעשטיסאק הלואג ןריניפעד טשינ ןעק'מ .רוטּפלוקס רעד ןיא עיסנעמיד עיינ ַא

 -אק הלואג לפיוו ףיוא םזינרעדָאמ זיא'ס רעבָא ,ןגָאז טשינרָאג טײדַאב טלָאװ סָאד .םזינרעדָאמ

 ןופ ץנעטסיזער ,קיזיפ-חטש יװ ,ןטּפַאשנסיװ עוויטַאקילּפַא יד ףיוא טסנוק ןייז טריזַאב עשטיס

 -נגייא יד טגָאמרַאפ עירעטַאמ יד ןוא עיגרענע טימ רע טריציפיטנעדיא עירעטַאמ רעלעירעטַאמ

 עקידחטש; יװ םענייז קרעוװ ַאזַא ןיא ןקרעמ סע ןעק ןעמ .ןצעזעג ענעגייא ןרינָאּפמיא וצ טפַאש

 ,"חטש רערַאבליײטוצמוא ןעמרָאפ ייווצ , יו רענייז רוטּפלוקס ַאזַא ןיא רעדָא ,"טײקטנַאּפשעג

 ,םעד ןיא ךיוא טיײטשַאב טסנוק-רוטּפלוקס סעשטיסַאק הלואג ןופ עטסקיטרַאנגיײא סָאד

 ללכב טָאה ןעמ ןוא ,ןכיילגרַאפ ןטימעגסיוא ןעמ טָאה ,עירעטַאמ ַא יװ ,רעסאוו תוכיישב סָאװ
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 זַא רעבָא ,עיגרענע ןופ לַאװק ַא זיא רעסאוו זַא ,טסייוו ןעמ םגה ,סעיציניפעד ןטימעגסיוא

 ןיא ןוא .טדערעג טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה םעד ןגעוו ,קיטעטסע ןופ רָאטקַאפ ַא ךיוא זיא רעסַאוװ

 -קעטיכרַאא ענעפורעג ױזַא יד טריפעגניירַא טָאה רע -- ,טפַאשנגייא סעשטיסאק טײטשַאב םעד 2

 טלקיװטנַא ,רעטכיד רעטריטנַאלַאט ַא ךיוא בגא זיא סָאװ ,עשטיסאק הלואג ."רעסַאוו ןופ רוט :

 -רַאפ רע זַא ,רעטנוא טכיירטש סָאד ךיוא ןוא ,"עמעָאּפ רעשילּוַארדיה, ןייז ןיא טּפעצנָאק םעד ו

 עשילוַארדיה עטשרע יד, ענייז ןרוטּפלקס עכלעזַא ןיא ןוא גנוטכיד טימ טסנוק ןייז טדניּב 4

 .עשירעטכיד סָאד ןעמ טריּפש "טייקשירעפס-ימעד עכעלגעװַאב , ןוא *רוטּפלוקס :

 -לוקס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןענּוװעג ךיוא טָאה -- ,קילאפ םירפא -- ,עשטיסאק הלואג װ

 .ַאלעט יד אטאוקראט טוטיטסניא םענופ עימערּפ -רוטּפ

 ."טָאטש יד , :יקסמינַאלס-ןייטשניבור ַאניפעזָאי

 ןַא יװ טקעלּפטנַא ךיז לָאמַאטימ טָאה סָאװ ,ץרַאװש החמש זיא גנושַאררעביא עכעלקריוװ ַא
 רעטשרע ןייז טימ .רוטּפלוקס רעד ןיא גנַאג ןרענָאיצולָאװער ַא טימ רָאטּפלוקס רעקיטרַאנגיײא

 -עלטסניק רעניטנעגרַא רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןפורעג רָאנ טשינ רע טָאה גנולעטשסיוא } 
 עטצעל יד זיב טָאה רוטּפלוקס יד .גנורעדנּוװַאב ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה רָאנ ,טלעוו רעשיר
 ןעוװעג ןענייז םזילַאער ןוא םזילַארוטַאנ .םערָאפ ןוא ליטס ןקינומדקמ ריא ייב ןטלַאהעג ךיז ןרָאי
 וצ ןביױהעגנָא דנַאלגנע ןיא ןרָאטּפלוקס עקינייא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע .רקיע ריא
 ַא 0 טייג םויה-דע ךָאנ ןוא טסנוק-רוטּפלוקס רעד ןופ ןענָאלבַאש עטלַא יד ןגעק ןריטלָאועּר

 ןגָאז ןעמ ןעק טכער טימ .רוטּפלוקס רעד ןיא ןעגנוטכיר עיינ יד ןגעוו עיסוקסיד עפרַאש :
 ,םערָאפ רעיינ ַא רַאפ גנוזייל עקיטכיר יד ןענופעג טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא אקווד ץרַאוװש החמש 0

 טָאה קרעװ עטלעטשעגסיוא ענייז טימ .רוטּפלוקס רעד ןיא קיטַאמעט רעיינ ןוא ליטס םעיינ |
 טמוק סָאװ ,לַארענימ ןדעי ללכב ןוא ןייטש ,סּפיג ןריזימינַא ןעק ןעמ זַא ,ןזיװַאב ץרַאװש החמש 4

 -ַאב רעלטסניק רעד ןעוו ,עיידיא ןַא טָאה רעלטסניק רעד ןעוו ,טנַאה סרעלטסניק םעניא ןיײרַא } 
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 יד ןופ דוסי רעד ןעוו ,סעיצַאטידעמ ענייז ןופ םוקאפ םעניא ןכערבוצרעביא עיידיא יד טזייוו

 -ַאב ץרַאװש החמש .עקידהנומא-זעיגילער סָאד רעדָא עלעוטקעלעטניא סָאד זיא סעיצַאטידעמ

 -זעיגילער ןטימ עלעוטקעלעטניא סָאד .לָאמַא ףיוא ןעגנוניישרעד עדייב ןקיניירַאפ וצ טזייוו

 -ַאב סָאװ ,םזיציטסימ םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןיא םיא ייב ןײרַא ןעגנירד עדייב -- ,ןשירעביולג

 רָאנ ,םזילַאער ןכעלנייועג ַא ףיוא טלעטשעג רוגיפ ַא ךרוד טשינ גנודָאלסיױא םיא ייב טמוק

 ,תוא ןַא גונעג זיא םיא .לַארענימ םעד ןריזימינַא םעניא טּפעצנָאק-הלבק ַא ןעגנערבניירַא ןכרוד

 .טייקיפוס-ןיא ןייז ,טלַאהניא ןייז ןעגנערבסורַא סעיצַאניבמָאק ענעדיישרַאפ ןיא לָאז תוא סָאד זַא

 טמַאטש ?טלַאהניא-הלבק ןוא גנוטיידַאב-הלבק ַא תוא עשידִיי סָאד טשינ ןעד טָאה :תמאכ ןוא

 *אביקע יבר ןופ תויתוא יד, ?ןפילגָארעיה עשידִיי-טלַא רָאג יד ןופ תוא עשידַיי סָאד טשינ ןעד

 ,טײקשינַאגרָא עטולָאסבַא ןַא סע זיא ץרַאװש החמש ייב ןוא ןעמעלַא םעד ןגעוו סעּפע ןלייצרעד

 -- ,טייקיפוסנייא ןַא ןיא טבעל סָאװ ,המשנ רעשיטסימ ןייז ןופ סױרַא טגנירד סָאװ גנופַאש ַא

 -רַאנגייא ןַא זיא ליטס ןייז ךיוא ןוא .ורמוא ןקיטסייג ןוא ןעגנוכוז עקיבייא יד ןופ לָאבמיס רעד

 -נעמיד יירד ַא ןופ עיניל רעשירטעמָאעג ףיוא טיובעג ,טײקשימַאניד ,םטיר :רעכעלנעזרעּפ-קיט

 יו ןַאזָאניּפש ךורב טנידעג טָאה סָאװ ,עיניל רעד ץוחמ עיסנעמיד רעטרעפ ַא טימ טייקלענָאיס

 ןייז ןופ דוסי רעצנַאג רעד ןעוועג ללכב זיא סָאװ ןוא "קיטע יד, קרעװ ןסיורג ןייז רַאפ דוסי ַא

 .עיפָאסָאליפ

 ןַא ןעמענרַאפ ןוא ײרעלָאמ רעד ןיא סיוא ךיז ןענעכייצ ןעיורפ עשידִיי ַײר עצנַאג ַא ךיוא

 -לעניגירָא ןעמ טקרעמ סנרעלטסניק-ןעיורפ יד ןופ עקינייא ייב .קיטירק-טסנוק רעד ןיא טרָא

 -יטפערק ןוא טייקרעכיז רעד טימ ןעמַאזוצ ,טעטילַאודיװידניא ענעכָארּפשעגסיױא-ףרַאש ןוא טייק

 .ןרָאטּפלוקס ענייפ יד ,יקסנאסאל הרובד הרש טידע ,יקסנעװַאג םירמ .קיטכעט רעד ןופ טייק

 ַארָאד ,שטיוװַארק הרובד ,טדימש הרש ,ןַאמשטילפ ַאילַאסָאר ,ןיקראס ַאלעדַא ,ןיקרימ רתסא

 ,עטנעי ןרעלָאמ יד ,ןילבול האל ןרָאטּפלוקס יד ,ןַאמכייג אבויל ןרָאטּפלוקס יד ,סאניקסארבָאב

 ַאיליסעס ,רעלדנָאג ַאנימ ,רעלדַא ַאיליסעס ,גרעבנירג ַאטרַאמ ,ןייטשרעג ימעָאנ ןרָאטּפלוקס יד

 ַאסַײױל ,ןָאלעטיג הקבר ,רעלעה ַאנילוַאּפ ,ימענ ַאסָאר ,ןייטשניבור ַאניפעזָאשז ,שטיװָאקרַאמ

 עמַארָאנַאּפ עצנַאג ַא זיא'ס .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ןַאמלעג הנשוש ,רעטרָאּפ ַאנַאיליל ,רענסייר

 ערעייז רַאפ גנונעקרענָא עטסכעה רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,סנרעלטסניק-ןעיורפ עשידַיי ןופ

 .ןעגנופַאש עשירעלטסניק

 .גנונעכייצ רעד ןיא רעכיז ךיוא זיא ןוא לעמעג םעניא קינכעט ענייפ ַא טגָאמרַאפ רעלדַא .ס

 ןַײרַא ךיז טסייר זייוורעטרע רעבָא ,םזינָאיסערּפמיא טימ םזילַאער ןופ שימעג ַא זיא ליטס ריא

 -מיא ענעכָארּפשעגסיױא יד זיא סַאניקסארבַאב .ד .ךירטע רעשיטסינרעדָאמ רעד ךיוא ריא ייב

 ןפורעגסױרַא טָאה סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא .קיטסירָאלָאק רעד ןיא לעודיווידניא ,ןטסינָאיסערּפ

 ןעגנערברַאפ ריא ךָאנ ,לארשי ןופ ןשזַאזייּפ ןופ גנולעטשסיוא ןַא סריא רעסּועּפ ןָאלַאס ןיא

 -טסניק ריא ןיא ּפַאטע ןטייווצ ַא טנכײצעגנָא טָאה גנולעטשסיוא יד .לארשי ןיא םישדח עכעלטע

 ,רעשיטסינָאיסערּפמיא ןַא ןבילבעג ץלַא זיא ליטס רעד רעבָא ,גנולקיװטנַא רעשירעלָאמ-שירעל

 ַא ןוא קורדסיוא םעניא ערעפרַאש ַא ,עיינ ַא ,ערעדנַא ץנַאג ַא ןיוש זיא קיטסירָאלָאק יד תעב

 ןקיטרַאנגיײא ןַא ,טײקשילָאכנַאלעמ רעקידנקנעב-שיפיצעּפס טימ עטקעדַאב ַא ,עקיטרַאנדיײשרַאפ

 ןרעלטסניק יד רעמ זיא יז .ןַאמשטילפ ַאילַאסָאר ןופ ןעיײרעלָאמ יד ןיא ךיוא ןעמ טניפעג ךירטש

 -ָאר יד ןוא ,טײקשיטנַאמָאר רעטמיטשַאב ַא ןגעוו ןלייצרעד ןעגנופַאש עריא .סעיציזָאּפמָאק ןופ

 םעניא :טרעװסנקרעמַאב ןוא .ןברַאפ עטַאקילעד ןוא ענייפ-לדייא ןיא ןייא יז טלקיוו טיײקשיטנַאמ

 ןשידַיי םעד ןגייא ךעלסילשסיוא ןענייז סָאװ ןכירטש ןעמ טקרעמ ןעגנופַאש עריא ןופ בור

 סָאװ ,שינעקנעב רעקירעיורט ןופ טייקשינַארגיליפ ַא רעדליב עריא ןיא ןַארַאפ .רעטקַארַאכ

 םיתבש יד ןיא ןענעייל םייב ,ןעיורפ עשידַיי עקילָאמַא יד ןגעו רעדליב יד ףיוא טניפעג ןעמ

 ךרוד םזיװַאטַא ַאזַא ךיז ןיא טַאררַאפ ןַאמשטילפ ַאילַאטָאר ;'הניארו הניאצ , םעד קיטימכָאנ

 .עיניל-ברַאּפ רעד

 -ּפלוקס יד ןפורעגסורַא קיטירק-טסנוק רעניטנעגרַא רעד ייב טָאה סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא
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 יב יי +

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ."ַאבויל, ןעמָאנ ןטימ ןעגנופַאש עריא טנכייצ סָאװ ,ןַאמכייג ַאבייל ןרָאט

 יז טָאה ,ןרעלָאמ ַא ךיוא טסנוק-רוטּפלוקס ריא טימ ןעמַאזוצ רוטַאנ עשימַאניד ןוא עשירעפעש

 םָאװ ,גנוניישרעד עװַאקעשט ַא זיא ןוא .קיטַאמעט רעשיטָאזקע ריא טימ סערעטניא ןפורעגסיורַא

 ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיזעניכ םענופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיוא ןפורעג טייהנגעלעג ַא ייב ,בגא ,טָאה

 -ָאזקע עשיזעניכ יד טסנוק-רוטּפלוקס רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ןַאמכייג ַאבויל :עניטנעגרַא

 -רוד ַא ןבעל לָאז אפוג ריא ןיא יװ ןלַאטעד עכלעזַא טימ סױרַא יז טגנערב יז ןוא טייקשיט

 טנַאה ריא טריפ סָאװ ,"קוביד, רעשיזעניכ ַא רָאג רשפא רעדָא ,המשנ עשיזעניכ עקידתורוד

 -נעירָא-שימָאנָאיזיפ ַא קרעװ עריא עלַא ןגָארט ללכב .לעפלאקס ןשירָאטּפלוקס םעד ןעמענ םייּב

 ןוא ,ןצנירּפ עשידניא ,ןגינעק עשיזעניכ ,רעטעג עשידניא ןוא עשיזעניכ .רוטקורטס עשילַאט

 -שיגַאמ ַא ריא ייב ןעמוקַאב עניכ רעקידעסַאילימ-עלימ רעד ןופ ןּפיט-סקלָאפ ענעדיישרַאפ ללכב

 ןעק סע סָאװ קיטַאמעט יד :גנוניישרעד עקידריווקרעמ ַא ללכב זיא סע .קורדסיוא ןשירעלטסניק

 -עגסיוא ריא ייב ןרעוװ ןוא טסייג ריא ןיא ןבעל עניכ ןופ עיצידַארט יד ןוא עטכישעג יד ןטָאבנָא

 רענייא תעב :ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא סע ןוא .ןעמרָאפ עשיטעטסע-שירעלטסניק ןיא ןדָאל

 ןוא ,ןַאשט רענָאיצקעלָאק רעשיזעניכ ַא דנזעװנָא ןעוװעג זיא ןעגנולעטשסיזא עטצעל עריא ןופ

 ַאקעטָאניּפ רעד רַאפ קרעװ עריא ןופ עקינייא ריא ייב טפוקעגּפָא רע טָאה ןטעברַא עריא ןעז ןכָאנ

 "יא ךיז ןעניפעג ַאבויל ןרָאטּפלוקס רעד ןופ קרעװ יד .ייזומ-טסנוק ןשהכולמ ןשיזעניכ םעד ןופ

 .ערעדנַא ןוא סָאשזָארַא סערט ,ַאלעַאּפַאר ןופ ןעייזומ יד ןיא ןוא ַאקָאב ַאל ןופ ייזומ-טסנוק םענ

 גָאט ןרַאפ רוטּפלוקס ַא טלעטשַאב ריא ייב לעיצעּפס טָאה ַאדירָאלפ ןיא לוש רעניטנעגרַא יד

 "ַאב עיסעס רעלעיצעּפס ַא ייב 1961 ןיא טָאה סערגנָאק רעניטנעגרַא רעד ןוא רעטומ רעד ןופ

 ןטעג יד ,עיגָאלָאטימ רעשידניא רעד ןופ קרעװ עטמירַאב עריא ןופ סנייא ןפיוק וצ טמיטש

 ןעוו ןוא לביב עשידִיי יד ןרידוטש ןטימ ּפָא ַאבויל ןרָאטּפלוקס יד ךיז טיג סנטצעל .ַאוװיס

 עקידרעטייו עריא ןגעוו טגערפעג ןָארָאמ ןיא גנולעטשסיוא רעוויטקעלָאק ַא ייב יִז טָאה ןעמ

 טסייג ריא ןיא טליפ יז לייוו ,לביב יד טרידוטש יז זַא ,טרעלקרעד יז טָאה ,רענעלּפ עשירעפעש

 שירָאטּפלוקס ייס ןעגנערבוצסױורַא ייז זיא עיציבמַא ריא ןוא םיאיבנ עשידִיי יד ןופ שזַאמיא םעד

 .שירעלָאמ ייס ןוא

 ריא רַאפ טָאה שטיװָאקרַאמ ַאיליסעס .ןייטשרעג ימענ זיא טסנוק-רוטּפלוקס רעד ןיא טסעפ

 "ערּפ יד ןעמוקַאב ,ןָאלַאס ןלַאנָאיצַאנ םענופ גנולעטשסיוא רעטצעל רעד ייב ,גנופַאש-רוטּפלוקס

 יײרעלָאמ ,גנונעכייצ עשירעלטסניק טקינייארַאפ שטיװָאקרַאמ ַאיליסעס ."בולק יקָאשזד, עימ

 ,רעלדנָאג ַאנימ .עיצַאריּפסניא עשירעטכיד ןעמ טליפ עריא גנופַאש עדעי ןיא ןוא רוטּפלוקס ןוא

 ןופ טסנרע ןטימ סיוא ךיז טנכייצ ,טייקנייש רַאפ שוח םענעכָארּפשעגסיױא ןַא טימ ןרעלטסניק ַא

 "כיר ַא ריא רַאפ ןייז לָאז ןלָאמ סָאד יוװ ,ײרעלָאמ רעדעי ריא ןיא טריּפש ןעמ ;ןעגנופַאש עריא

 ריא טמוקַאב םעד קנַאד ַא .ברַאפ ןוא רילָאק ךרוד טכַארבעגסױרַא הליפת ַא ,ארובה-תדובע עקיט

 .ןשזַאמיא עשילָאבמיס ןופ רעטקַארַאכ ַא ײרעלָאמ

 -ניא ןוא ןטנעמעלע עטסטושּפ יד טימ ײרעלָאמ ריא ןיא ךיז טצונַאב גרעבנירג ַאטרַאמ

 טימ ןָא יז טליפ סָאװ ורמוא ןזעירעטסימ ַא ןעמ טריּפש קרעװ:-יײרעלָאמ ןדעי ןיא :טנַאסערעט

 -רעביא ןַא זיא ןרעלטסניק רעד ןופ טפַאשנגייא רעדנוזַאב ַא .ןעמרָאפ ענייש-ןטלעז ךרוד ןבעל

 ענעפַאשעג ,קיטַאמָארכ רעקיטכיזרָאפ רעייז ןוא רעטסכַאפנייא רעד טימ ךָאד ןוא ענעבירטעג

 .רעפסָאמטַא-עיצַאניצולַאה

 עטנעי .(שטיווָאניירק החּפשמ רעד ןופ) עטנעי ךיוא טרעהעג סנרעלָאמ עקיטרַאנגייא יד וצ

 ,רילָאק ןפיוא ךעלסילשסיוא ךיז טריזַאב יײרעלָאמ ריא .ןטסינרעדָאמ ענעכָארּפשעגסיױא ןַא זיא

 רָאנ ,רוגיפ רעד ןופ טשינ ןעמוק ףרַאד שזַאמיא רעד .עיצקורטסנָאק יד זיא עכעלכַאזטפיוה סָאד

 .ןקורדסיוא ןוא ןרוגיפ עשירטעמָאעג ענעדיישרַאפ ריא ייב ןָא טמענ סָאװ עיצקורטסנָאק רעד ןופ

 ףיוא ןברַאפ יד טרירטנעצנָאק יז ןוא ןברַאפ ןופ עינָאמרַאה יד יז טריסערעטניא ןטשרע םוצ

 םענופ עמעָאּפ יד יז טקיטעטשַאב ײרעלָאמ ריא טימ ,גנַאזעג ַא שממ ןרעוו ייז זַא רעגייטש ַאזַא

 ,גנַאזעג ןשינָאמרַאה ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ סָאװ ,ןברַאפ יד ןגעוו עטעג רעטכיד ןשטייד ןלַאינעג

 טי זאב



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 ןרעלטסניק יד -- ,טעטיליביסנעס רעייז ןופ טייקזעירעטסימ רעד ןיא ןיײרַא טגנירד ןעמ ןעוז

 ןוא ליטס ריא זיא סָאד -- ,ןברַאפ יד ןופ טעטיליביסנעס רעזעירעטסימ רעד ןיא טבעל עטנעי

 .ןעגנופַאש עריא ןופ דוסי רעד ךיוא

 עטשרע ריא רעבָא ,סנרעלָאמ עטסגנוי רָאג יד וצ רעהעג (יקסווָארימענ ַאסָאר) ימענ ַאסָאר

 ןיוש טָאה סָאװ ,ןרעלטסניק עטבַאגַאב ַא טקעלּפטנַא טָאה רעסעוּפ עירעלַאג ןיא גנולעטשסיוא

 ןייא רָאנ ןריזילַאנַא וצ גונעג ןעוועג זיא סע .טסנוק רעשירָאטקיּפ רעד ןיא ןָאט םענעגייא ןַא

 םעד ןענעקרעד וצ ידכ ,"סעטכישעג יירד, גנולעטשסיוא רעד ףיוא טרירוגיפ טָאה סָאװ ,דליב

 "רוס :דליב ןייא ןיא ןטפַאשנגייא יירד .ןרעלָאמ רעגנוי רעד ןופ ןטפַאשנגייא יד ןוא רעטקַארַאב

 סָאװ ,ןָאט רעיינ רעד זיא םזילַאער-בוס רעד עקַאט ןוא םזילַאער-בוס ןוא םזילַאער ,םזילַאער

 רעבָא זיא טייצ רעבלעזרעד ןיא .טסנוק-יירעלָאמ רעד ןיא ןיירַא טגנערב ימענ ַאסָאר עגנוי יד

 יװוצ טָאה םזילַאער רעבלעזרעד ןוא ליטס ןשירעלָאמ ריא ןופ רעטנעצ רעד עשיטסילַאער סָאד

 עטייווצ יד ,ןטייקכיוה יד וצ ענייא ,סעיסנעמיד ייווצ ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,ןטעמַיוניטנַאק

 םעד ןָא טמענ ןרעלָאמ יד ןוא לצרָאװ רעד ,שרוש רעד ןענייז ןשינעפיט יד ,ןשינעפיט יד וצ

 -יט יד ןוא ןעגנוניישרעד ןופ ןשינעפיט יד ןעוועטנורגרעד וצ ןסיוא זיא יז לייוו ,םזילַאער-בוס

 ןקעלּפטנַא וצ ןיײלַא ךיז ,ןיילַא ךיז ןענעק וצ גנובערטש יד זיא סע --- ,ןייז ןכעלשטנעמ ןופ שינעּפ

 עלענָאסרעּפ ַא ןעגנופַאש ײרעלָאמ סימעניַאסָאר ןעניוועג םעד ןופ ןוא "ךיא, םענעגייא םעד ןיא

 ,טײקידװעליּפש-זירּפַאק

 ןופ בור רעד ןוא ײרעלָאמ-לערַאװקַא רעד רַאפ גוצרָאפ רעמ סױרַא טזייוו רעלעה ַאנילוַאּפ

 ,קיטרַאנדיישרַאפ ןעיײרעלָאמ עריא ןענייז רַאפרעד .סעזייר ןופ ןקורדנייא ןענייז ןעיײרעלָאמ עריא

 -סיוא עטצעל עריא ןופ ענייא .ןדיײשרַאפ-לופרילָאק ךיוא ןוא ןדיײשרַאפ-שירעפסָאמטַא ןענייז

 יד ןופ טסניד-רוטלוק, רעד ןופ ןָאלַאס םעניא ןעוועג זיא *עזייר ַא ןופ ןקורדנייא ,, ןעגנולעטש
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 סָאװ רעדנעל יד טעמדיוװעג ןענייז עריא ןלערַאװקַא עלַא ."עניטנעגרַא ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ

 -ייארַאפ יד לערַאװקַא ךרוד טכַארבעגסױרַא יז טָאה גנולעטשסיוא רעטצעל ריא ןיא .טכוזַאכ יז

 -דיוועג רעבָא ןענייז ןלערַאװקַא בור רעד -- ,ַאמַאנַאּפ ןוא עקיסקעמ ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקיי

 טוט ,ןקורדנייא-עזייר ענייז טביירשַאב רעביירש ַא ביוא ןוא ,ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד טעמ

 ריא טרעוװ ברַאפ יד -- ,ןקורדנייא עריא ןריזילערַאװקַא ךרוד עבלעז סָאד רעלעה ַאנילוַאּפ

 ןעגנומיטש עריא ןפוא ןוויסערּפמיא ןַא ףיוא סױרַא ןעגנערב ןרילָאק יד ןוא ךַארּפש

 טָאה ביײהנָא ןיא .יירעלָאמ ריא ןיא ןּפַאטע ייווצ טכַאמעגכרוד טָאה ןייטשניבור ַאניפעזָאשז

 עריא ןופ עקינייא .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאער ןוא ןשיטסילַארוטַאנ ַא ןגָארטעג יירעלָאמ ריא

 יז טיירפַאב ּפַאטע ןטייווצ םעניא רעבָא .םזינָאיסערּפמיא ןסיוועג ַא ךיוא ןזייוו רעדליב עטשרצ

 ןקיברַאפ-יטלומ םענעכָארּפשעגסיױא ןַא וצ רעבירַא טייג ןוא ןעמרָאפ עקידרעַירפ יד ןופ ךיז

 תמחמ ךעלגעמ ,ײרעלָאמ ריא ןיא שיטסינַאברוא זיא ןייטשניבור ַאניפעזָאשז .םזינָאיסערּפסקצ

 ַאניפעזָאשז .קורדסיוא ןרעטלוב ַא םזינָאיסערּפסקע רעד טניוװעג םזינַאברוא םעניא לייוו םעד

 םעד קנַאד ַא ,םיא טקיטסיײגרַאפ יז ןוא םזינָאיסערּפסקע םעד טשינ רעבָא טכַאלּפרַאפ ןייטשניבור

 .ליטס ןלענָאסרעּפ ַא ןעגנופַאש עריא ןעניוועג

 עקיטרַאנגיײא ןַא זיא יז זַא ,ןגָאז וצ קיניײװ זיא סע .ריצ ַאסילעפ ךיוא טרעהעג עגנוי יד וצ

 ךרוד גנוטכיד ײרעלָאמ יד זיא ריא רַאפ .ײרעלָאמ רעד ןיא עיידיא טָאה ריצ ַאסילעפ .ןרעלָאמ

 ץרַאה סָאד זומ םעד בילוצ .עיצַיוטניא זיא גנוטכיד ןוא גנוטכיד ןייז ףרַאד יײרעלָאמ .רילָאק

 ,ןטקעיָארּפ ןייק טשינ טפַאש ץרַאה סָאד יו טקנוּפ ןוא גנופַאש רעד ןיא לָאר עסיורג ַא ןליּפש

 עקיסיורָאפ ןייק ןכַאמ טשינ ןעמ ןעק דליב ַא ןפַאש םייב .טסנוק-יירעלָאמ רעד ןיא ךיוא זיא ױזַא

 סריצ ַאסילעפ ןיא .ץרַאה ןופ ןעגניזסורַא לָאז סע יװ ,ןַאטנָאּפס ןעמוק זומ סע רָאנ ,ןטקעיארּפ

 -ַאריּפסניא סָאד ןוא עיצַאריּפסניא עטולָאסבַא ןוא טײקנַאטנָאּפס ןעמ טריּפש ןעיירעלָאמ-טסנוק

 שממ ריא טגָאז עיציוטניא יד ,ןברַאפ עטצונַאב יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ךיוא טמיטשַאב עוויט

 טשינ ,ברַאפ-עזָאר יד ןרעו טלעטשעגקעװַא לָאז רילָאק רעיורג רעד טמוק סע ןעוו זַא רעטנוא

 .ןבעל םענופ גנַאגפיוא רעד זיא רילָאק רעזָאר רעד לייוו רָאנ ,ןטָאש ןוא טכיל ןריניבמָאק וצ ידכ

 .עמעָאּפ ןוא דיל טריריּפסניא-קיטכיר ַא יוװ ,ןבעל ןבָאה רעדליב סריצ ַאטילעפ ןוא

 -סיוא עטשרָאקָא ריא .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ןרעלָאמ עזעירעטסימ יד זיא ןָאזלעטיג הקבר

 סָאװ יד טייהנגעלרַאפ רעסיורג ַא ןיא טלעטשעגקעװַא טָאה לעַירדןַאװ עירעלַאג רעד ןיא גנולעטש

 -לָאװער ןָאזלעטיג הקבר .ליטס ןוא םערָאפ ,ןעגנופַאש עריא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןריניפעד זליוו

 .טסנוק-יירעלָאמ רעד ןיא טכיוועגכיילג-עיניל ןוא טייקשירטעמיס רעדעי ןגעק טולָאסבַא טריט

 לָאז םטיר רעד ידכ ,עיניל רעד ןופ טייקטרירביליווקעזעד רעד ףיוא ךעלסילשסיוא טיוב יז

 רעדליב סנָאזלעטיג הקבר רעבָא .עיניל רעד ןופ טײקשירטעמיסַא רעד ךרוד אקווד ןפַאש ךיז

 עריא וצ ןדנעװנָא טשינ ךיוא ףרַאד ןעמ ןוא םערָאפ ןוא ליטס טיול ןעמענ טשינ ןעמ ףרַאד

 ןטָאש ןוא טכיל ןגעו עירָאעט יד רעדָא ,עינָאמרַאה ןגעוו ןצעזעג ענעמונעגנָא יד זעגנופַאש

 .טכיל סָאד ןגרָאברַאפ זיא אפוג ןטָאש םעניא לייוו ,טכיל סָאד יו רעמ ריא רַאפ זיא ןטָאש

 יז לייו !טסנוק-ײרעלָאמ רעד ןיא גנולעטשנייא ַאזַא ןָאזלעטיג הקבר וצ ךיז טמענ ןענַאװ ןופ

 ריא ןופ ןעיײרפַאב טשינ לָאמנייק ךיז טעוװ ןוא טשינ ןעק סָאװ ןרעלָאמ עשידַיי-טולָאסבַא יד זיא

 ףיט ךיוא זיא םזיװַאטַא םעד ןיא ןוא טלצרָאװרַאפ ףיט ריא ןיא טבעל רע .םזיװַאטַא-טייקשידִיי

 רעדליב יירד עריא ןעז רָאנ ףרַאד ןעמ .געוו-ךןדייל רעשדַיי רעקירָאיטנזױט רעד טלצרָאוװרַאפ

 -ָאמ ןיימ טיײלגַאב ךיא בָאה געט עסיוועג, ,"שיערבעה ןענרעל רימ ךיוא, ,"תומשנ-תרכזה ייב.

 זיא ורעלטסניק רעד ןופ ןייזטסּוװַאברעטנוא םעניא זַא ,ןלייצרעד ןלעװ רעדליב יד ןוא "רעט

 -לעטיג הקבר וצ קפס ַא זיא סע .ןדייל עריא עלַא טימ טייקשידַיי עקירָאיטנזױט ַא טלצרָאװרַאפ

 ,"קלַאפ ןשידַיי ןטעגרהעגסיוא ןיימ ןופ דיל סָאד, סנָאסלענעצַאק קחצי טנעיילעג לָאמַא טָאה ןָאז

 הקבר .יײרעלָאמ ריא ןוא עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןשיוװצ טייקשיטנעדיא ןַא ןַארַאפ זיא סע רעבָא

 יד ןומ קיטַאמעט רעד טיול .רעדליב עריא ןופ בור םעד ןעמָאנ ןייק טשינ טיג ןָאזלעטיג

 ַא ןיא ןײרַא יז טגנערב טײקטקַארטסבַא יד ןוא ליטס-סטפַאשנגייא ריא ןייז טײקטקַארטסבַא
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 רעדליב עריא ןופ יירד עקַאט יז טָאה םעד תמחמ .קיטסירָאלָאק רעקידנדיימסיוא ןופ ערעפס
 רצ גנולעטש ךיוא סיוא יז טקירד םעד טימ ןוא ?רילָאק ןייז ןעוועג זיא עיורג סָאד, טלטיטַאב
 ןופ רעטקַארַאכ םוצ ךיוא ךיז טסַאּפ סָאד ןוא ץרַאװש ןוא יורג ןענייז ץנערעפערּפ ריא .ןרילָאק
 -ַא רַאפ ארומ שממ טָאה ןעמ זַא ױזַא ,עשיגָאלָאכיסּפ-ףיט ןוא עשיטסימ-ףיט ,ןעגנופַאש עריא
 גנופַאש-טסנוק ריא רָאט ,טגָאזעג יו .ןרעלטסניק יד טגלָאפרַאפ סָאװ טײקשיגָאלַאטַאּפ רעסיוועג
 ךוא טכיל ןגעוו עירָאעט ןוא עינָאמרַאה ןופ ןצעזעג ענעמונעגנָא יד טול ןרעוװ טכַארטַאב טשינ
 ריא ןיא זיא ןָאזלעטיג הקבר .עימָאטַאנַא רעשירעלטסניק ןופ בַאטשסַאמ ןטיול רָאג רעדָא ,ןטָאש

 .גורק ַא :ךָאּפ ןָאעל

 +סעירָאעט ןוא ןעמרָאפ עלַא יד טריגענ יז ,ןעמרָאפ ץלַא ןגעק טלָאװער רעטולָאסבַא רעד יײרעלָאמ
 רעד ןגעוו תמא רעד זיא טסנוק יד ןוא טסנוק ךרוד תמא םעד טכוז יז לייוו ,ּפָא ייז טּפרַאוװ
 עידעגַארט זיא ץנעטסיזקע ןייז ןיא שטנעמ רעד .המשנ סנשטנעמ םעד ןופ טייקטרירביליווקעזעד
 ,שירטעמיסַא ןענייז רָאנ ,עירטעמיס ןייק טשינ ןבָאה קיגַארט ןוא עידעגַארט ןוא קיגַארט ןוא
 -טסניק רעשיטנעטיוא ןַא ןופ טּפַאשנגייא ערעדנוזַאב ַא זיא סע .קידנקריװיגַאזגיז ןוא שימטירַא
 ןופ טיײקזעיציבמַא ןימ ַא טבעל סע רעכלעוו ןיא רעשידִיי ַא ןופ ךעלסילשסיוא רעבָא ,ןרעל
 ןופ רָאנ ,גנוגייצרעביא ןוא טקעלעטניא ןופ טשינ ןעמוקעג ריא וצ זיא סָאװ ,"םיוגה לככ אלפ
 .טײקשיגָאלַאטַאּפ-ָאכיסּפ ַא ןופ שממ סױרַא טגנירד סָאװ ,עיציוטניא ןוא םזיװַאטַא
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 ישי יי

 סערַײא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ַאסַיױל ךיוא .רענסייר ַאסַיול ןרעלָאמ רעגנוי רעד ייב ךיוא ןעמ טניפעג גנוטכיר עכעלנע ןַא

 יז ךיוא .טסנוק-יירעלָאמ רעד ןופ ןעמרָאנ-ץעזעג ענעמונעגנָא יד טימ רעביא טסייר רענסייר

 -עג ריא ייב טרעוװ סע רָאנ ,דליב ןשירעלָאמ ןרַאפ ןטקעיָארּפ עקיסיורָאפ ענייק טשינ טכַאמ

 טלָאמעד ,ברַאפ רעד וצ וצ יז טריר ןוא טנַאה ןיא לזדנעּפ םעד טמענ יז רָאנ יו .ןַאטנָאּפס ןפַאש

 טנַאה עקיטסייג ענעגרָאברַאפ ַא ןופ ענעגָארטעג ַא שממ ןוא עיצַאריּפסניא ריא ןקריוו ןָא טבייה

 -רעד םעד ןגעוו .ןעלקיווסיוא ךיז טעװ עשירעלָאמ סָאד ןפוא רעסָאװ ףיוא ןסיוו וצ ןָא ,יז טלָאמ

 ַאסיול ךיוא .רעסּועּפ עירעלַאג רעד ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סָאװ רעדליב עריא ןלייצ

 ןעמ ןעק יײרעלָאמ ריא וצ ךיוא ,טסנוק ריא ןריניפעד םייב ןשינעכערבּפָאק טפַאשרַאפ רענסייר

 רָאלק ןדער רעדליב סרענסייר ַאסַיול .טסנוק רעד ןופ ןצעזעג ענעמונעגנָא יד ןדנעװנָא טשינ

 רעד ןוא ורמוא ןכעלרעניא ןקידלַאװג ַא ןופ ןרעלטסניק ַא ךיז רַאפ טָאה ןעמ זַא ,ןיילַא ךיז רַאֿפ

 -נעטניא ןַא ןגעוו רָאלק ןדער רעדליב עריא .יירעלָאמ ריא ןופ קימַאניד יד טכַאזרוארַאפ ורמוא

 -טסניק סרענסייר ַאסִיול .טייקשיטסימ ןוא ןלָאבמיס טימ לופ זיא סָאװ ,טלעוו רעכעלרעניא-וויס

 ײרעלָאמ ריא זיא טרּפ םעד ןיא .טײקטסּוװַאבמוא וצ טריפ סָאװ טייקשיכיטס יד זיא ךות רעשירעל

 ןירַא ןעגנירד רעדליב עריא ןופ עקינייא ןוא רעטקַארַאכ ןלַאטנעדנעצסנַארט-שיזיפַאטעמ ַא ןופ

 -ידעמ ַא טסנוק ריא ןופ ליטס רעד ןוא טסנוק ריא זיא ללכב .סעיצַאטידעמ עשיפָאסָאליפ ןיא

 -ָאק עטריצודער ןוא ןעלטימ עטסטושּפ יד טימ רענסייר ַאסַיול ךיז טצונַאב ייברעד .רעוויטַאט
 עקיסיורָאפ ןכַאמ ןופ טייוו .ןירג ןוא סייוו טימ ךיוא ןלַאפ עסיוועג ןיא ,טיור ןוא ץרַאװש יװ ,ןדיל

 ,ךעלריטַאנ ךיוא זיא סָאד ןוא אפוג קרעװ ןטימ ןעמַאזוצ עיציזָאּפמָאק יד יז טּפַאש ,ןטקעיָארּפ

 ,עיצַאריּפסניא ןוא עיצַיוטניא ולוכ זיא ןפַאש רעשירעלטסניק ריא תמחמ

 -ַאפרעד טימ ןיוש רעבָא ,סנירעלָאמ יד ןשיװצ עטסגנִיי רָאג יד זיא רעטרָאּפ ַאנַאיליל

 -לעב לעונַאמ, לוש-טסנוק רעד ןיא םוידוטש ריא טקידנערַאפ 1958 ןיא יז טָאה םיוק .גנור

 ןיא טָאה יז ּוװ ,עקיסקעמ ןייק ןרָאפעג רָאי ןבלעז ןיא יז זיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא יָאנַארג

 רעבלעז רעד ןיא .טסנוק עשיטסַאלּפ ןוא רוטקעטיכרַא טרידוטש טעטיסרעווינוא רענַאקיסקעמ

 -רעּפ יירד ןיוש טָאה רעטרָאּפ ַאנַאיליל .רויװַארג רעד ןיא טריזילַאיצעּפס ךיוא ךיז יז טָאה טייצ

 טָאה ןוא ,ןעגנולעטשסיוא עוויטקעלָאק ףניפ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןעגנולעטשסיוא עלַאנָאס

 -רַא יד ןײרַא יז טגנערב טסנוק ריא ןיא .ןרויװַארג עריא רַאפ סעימערּפ לָאמ ייווצ ןעמוקַאב

 יד זיא עיניל עפעילער-טסעפ ףיוא עשינָאטקעטיכרַא סָאד ןוא ,טײקטריטקעָארּפ-רוטקעטיכ

 .טסנוק-ריװַארג ריא ןופ טפַאשנגייא

 עטסעפ ַא ,גנונעכייצ יד זיא טפַאשנגייא ריא .ןַאמלעג הנשוש רעהעג עטסגנַיי רָאג יד וצ

 .טייקזעירעטסימ ןוא קיטסימ וצ ןעגנוגיינ עטמיטשַאב טימ ןוא קינכעט רעד ןיא ערעכיז ןוא
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 ,רזטלוק רעניטנעגרַא רעד ןיא ןדִיי ןופ לייטנָא םענופ לכה-ךס רעניילק ַא זיולב זיא סָאד

 טפַאשנסיװ רעד ןופ טיבעג ןפיוא ייס ,טּפעשעגסיױא זיא ץלַא טשינ טייוו .טסנוק ןוא טפַאשנסיוװ

 -יזיפ יד ןיא ןדִיי ןופ לײטנָא םעד ןגעוו ןטַאד ךָאנ ןלעפ'ס .טסנוק רעד ןופ טיבעג ןפיוא ייס ןוא

 עשימעכָאיב יד ןיא טקילײטַאב ןענייז ןדַיי זַא ךיוא טסייוו'מ ;ןטּפַאשנסיװ עשימעכ ןוא עשילַאק

 ןרָאלק ַא טיג עטכַארבעג סָאד רעבָא ,ןעגנושרָאפ ערַאעלקונ:שימָאטַא יד ןיא ןוא ןטּפַאשנסיוװ

 .רעניילק ןייק טשינרָאג זיא רוטלוק רעניטנעגרַא רעד רַאפ גָארטיײב רעשידַיי רעד זַא ,זייװַאב

 געוו ןגנירג ַאזַא טשינרָאג טָאה רעלטפַאשנסיװ רעשידַיי רעד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד ןעמ

 .רעלטסניק רעשידַיי רעד ךיוא עבלעז סָאד ןוא רעלטפַאשנסיװ-ןגעלָאק עשידַיי-טשינ ענייז ןשיווצ

 רעד ןיא טַאהעג ןעמ טָאה ליּפשייב ןטסעב םעד ןוא סעיצַאנימירקסיד-ןסַאר ןייק טשינ ןלעפ סע

 -סָאנעוב ןופ רָאטקער ןעוועג זיא ןייטשנערינ רָאסעּפָארּפ ןעוו ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו-טשינ

 טייקירעהעגנָא ןייז טנקיילעג קידנעטש טָאה ןייטשנערינ רָאסעּפָארּפ .טעטיזרעווינוא רעסערייא

 ןבָאה ןטנעמעלע עשירַאטיזרעװינוא עקידנרינימירקסיד-ןסַאר יד רעבָא ,קלָאפ ןשידַיי םויצ
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 -ץפָארּפ .טקיטייזַאב םיא ןעמ טָאה ןלַאװ-רָאטקער עטשרע יד ייב ןוא ןליפ וצ ןבעגעג סע םיא
 ןשידַיי םוצ טײקירעהעגנָא ןייז ןגעוו ןדייר ןעמונעג ןפָא טלָאמעד ןיוש טָאה ןייטשנערינ רָאס
 -רַאפ ןוא טנָאנ רעמ ןליפ וצ ךיז ידכ ,שיערבעה ןוא שידַיי ןענרעל טלָאװעג וליפַא טָאה ,קלָאפ
 ךעלגעמ ךיוא זיא סע .טרעטשעג סָאד םיא טָאה טוט רעד רעבָא ,קלָאפ ןשידִיי ןטימ טקינייא
 .ןבעל ןייז טצריקרַאפ ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עיצַאנימירקסידדזסַאר יד זַא
 טעוו גנולקיװטנַא-רוטלוק רעניטנעגרַא רעד ןופ רעביירש-עטכישעג רעקיטכירפיוא רעדעי
 ףיוא ןגָארטעגיײב סָאמ רעסיורג ַא רָאג ןיא ןבָאה עניטנעגרַא ןיא ןדִיי זַא ,ןענעקרענָא רעבָא
 רעד זיב טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ קידנבייהנָא ,רוטלוק רעניטנעגרַא רעד ןופ ןטיבעג עלַא
 .טפַאשנסיװ רעשיטסינַאמוה ןוא רעטקַאזקע
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 רענרעל קילַאפ

 םע יתב ןופ יונפיוא םוצ הליחק רעד ןופ גָארטײכ רעד

 בושי ןיא גנודנעוו עיי מי. א

 ןלעפ טנעקעג טשינ הליהק רעד ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ ךוב ןקיזָאד םעד ןיא טָאה סע

 יד ןכלעוו וצ ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ ןטקעּפסַא עטסטלוב יד ןופ רענייא

 יד ןענעז סָאװ םע-יתב יד ָאד ןעניימ רימ :ןגָארטעגײב טקערידמוא ןוא טקעריד טָאה הליהק

 -סָאנעוב-סיורג ןופ םיבושי יד ןיא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןרָאװעג טיובעגפיוא ןרָאי עטצעל

 עכלעוו ןיא ,רעזייה-סקלָאפ עקיזָאד יד זַא ןגָאז וצ ןבירטעגרעביא ןייז טשינ טעװ סע .סערייא

 -עט-רוטלוק ןוא עשירעיצרעד ,עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג יד ללכ-ךרדב ךיז טרירטנעצנָאק סע

 רעד רעטנוא ןעמוקעגפיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז ,ןטנגעג עקידנפערטַאב יד ןופ טייקיט

 םוצ ןפורעגסױרַא זדנוא ייב טָאה סָאװ ,טייקיטעט-הליהק רעד ןופ העּפשה רעקידנרילומיטס

 -רעביא תורוש עקידרעטייוו יד ןיא ןעִימַאב ךיז ןלעװ רימ .תוחוכ עקידנעלמירד ךס ַא ןבעל

 -טּפיױה רעד ןיא םע-יתב עטסקיטכיוו יד ןופ גנּוײטשטנַא רעד ןגעוו ןלַאטעד עקינייא ןבעגוצ

 סָאװ עלָאר רעלַאטנעמַאדנופ רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבעג ןלעװ סָאװ ,טנגעגמוא ןיא ןוא טָאטש

 ןקיזָאד םעד טלָאװ ןעמ .בושי רעזדנוא ןיא גָאט-וצ-טנייה ןליּפש סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד

 ןענעגונגַאב ךיז ןלעװ רימ רעבָא ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ךיוא ןרעטיירבסיוא טנעקעג טּפעצנַאק

 ןבעג אלימב טעװ סָאד ןוא ,בושי רעזדנוא ןופ ןינמ בור רעד ךיז טניפעג סע ּוװ ,רעטנעצ ןטימ

 .ןבעל ןלענָאיצַאזינַאגרָא רעזדנוא ןופ טקעּפסַא םעד-טָא ןגעוו גנולעטשרָאפ ַא

 ןיא ןוא טייצ רעד ןופ וויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ןטסָאמעג ,זיא םע-יתב יד ןופ םוקפיוא רעד

 ענייז ןפַאשעג טָאה בושי רעד .טייקילעפוצ ןייק טשינ ,בושי םענופ עיצולָאװע רעד ןופ טכיל

 ַא ןזיװַאב דנַאל ןיא ָאד ךיז טָאה סע טניז ןָא טנעמָאמ ןטשרע םעד ןופ טעמכ סעיצוטיטסניא

 טול ןוא טנעמָאמ םענופ ןעגנוגנידַאב יד טיול ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןבעל שידַיי ןופ ןמיס

 יד ,אשידק הרבח ַא ןעוועג ןטכענ זיא טנייה ןופ הליהק יד .ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ ענייז

 -טנגעג עניילק ַא םע-תיב רעד ןוא עסַאק-דסח-תלימג עניילק ַא ,עװיטַארעּפָאָאק-טידערק עסיודג

 יד ןרעװ ןבירשעג זיא סע ןעװ טעװ סע ןעוו ןוא .ןייארַאפ-טיײלסדנַאל ַא רעדָא עיצוטיטסניא

 -פיוא רעד טעװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ערעזדנוא ןופ גנּוײטשטנַא רעד ןופ עטכישעג

 רעזדנוא ןיא ּפַאטע רעקידרעטייוו ַא יו ,ץַאלּפ עקירעהעג סָאד ןעמענרַאפ םע-יתב יד ןופ םוק

 -ָארּפ עשירעיצרעד-ךעלטּפַאשלעזעג וצ גנַאגוצ רעיינ ַא יװ ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג

 -סרעּפ רעד ןיא .ָאוװינ-סנבעל רעזדנוא ןיא הגשה רערעכעה ַא ןופ ןמיס ַא יו עקַאט ןוא ןעמעלב

 -טפַאשלעזעג םעיינ ַא ןופ קורדסיוא ןַא יו ןעניישרעד ךיוא סָאד טעװ ,טייצ רעד ןופ עוויטקַעּפ

 תוביס עיר רעצנַאג ַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,םזימַאניד ןכעל

 .טייקיטעט עטיירב ריא ןוא הליהק רעד ןופ העּפשה יד ייז ןשיווצ ןוא

 ןבעל"עדניימעג רעזדנוא ןופ ךעלרעמעק

 -נעס יטינוימָאק, יד יו סנױזַא סעּפע ,טייקיטעט ןוא רעטקַארַאכ ןטיול ,ןענייז םע-יתב יד
 סָאד טשינ ןענייז ייז לייוו ,"סנױזַא סעּפע, טגָאזעג ןבָאה רימ .ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ "סרעט
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 שרעדנַא זיא בושי רעזדנוא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד לייוו ,עבלעז סָאד ןייז טשינ ןענָאק ייז .עבלעז

 ַא זיא עיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא .בושי ןשידִיי רענַאקירעמַא-דרָאנ םענופ יד יװ

 -- ַא זיא בושי ןשידַיי רענַאקירעמַא-דרָאנ םענופ עיצַאזינַאגרָא יד ןעוו ןַאד ,עטריזילַארטנעצ

 זיא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא .עקיטרַאליפ ַא -- ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא -- עטריזילַארטנעצעד

 -ַאגרָא עצנַאג ןוא סעיצוטיטסניא עשידִיי ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סע .הליהק ַא יװ ךַאז ַאזַא ָאטשינ

 -רעטעברַא רעשידִיי רעד יו ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנרעטַארפ עסיורג יד ייז ןשיווצ -- סעיצַאזינ

 ,תוליהק ןופ סעיצקנופ יד ןליפרעד סָאװ -- דנַאברַאפ-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעד רעדָא גניר

 ןיא טריזינַאגרָא זיא ןבעל רעזדנוא ;שרעדנַא זיא זדנוא ייב .טשינ ייז ןענייז תוליהק ןייק רעכָא

 םגה ,םע-יתב יד ןוא תוליהקה דעװ ַא ןופ בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא ןוא הליהק ַא ןופ םערָאפ רעד

 ןופ ךעלרעמעק עכעלטפַאשלעזעג ןעמונעג-טנורג ןיא ייז ןענייז ,ןטנגעג עטמיטשַאב ןענידַאב ייז

 ךעלרעמעק עתמא יד יװ ,ןענייז ייז .סעיצקנופ עקיטכיוו ןליפרעד סָאװ ,ןבעל-עדניימעג רעזדנוא

 זיא רעּפרעק רעכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןעוו ,ןענַאטשטנַא רעּפרעק ןקידנסקַאװ ,ןטנוזעג ַא זיא

 יד ןעוו .טייקיטעט ןייז רַאפ עיסנַאּפסקע רעמ טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ןוא ,רעסערג ןרָאװעג

 סָאװ ןעמענמורַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,הליהק רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא אשידק הרבח

 יד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןעמוקַאב סע טָאה ,ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןופ ןטקעּפסַא רעמ לָאמַא

 ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןוא סערייא-סָאנעוב סיורג ןוא טָאטשטּפױה רעד ןופ ןטנגעג עטסטייוו

 הליהק רעד ןופ העּפשה יד .טנַאקַאבמוא ןעוועג רעַירּפ זיא סָאװ ,םזימַאניד ןכעלטפַאשלעזעג

 .לוש רעשידִיי רעד ךרוד :לַאנַאק רעדנַא ןַא ךרוד ךיוא קידנרידיצעד ןעוועג ןיז םעד ןיא זיא

 ףליה רענעדײשטנַא רעד טימ סעדייבעג-לוש עסיורג ןעיוב ןביוהעגנָא זדנוא ייב טָאה ןעמ ןעוו

 רָאנ טשינ ןעניד ןלָאז סָאװ סעדייבעג ןעיובפיוא ןופ עיידיא יד ןענַאטשטנַא זיא ,הליהק רעד ןופ

 טָא ןוא .רעטקַארַאכ-רוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןקעווצ ערעדנַא רַאפ ךיוא רָאנ ,סעלוש רַאפ

 ןופ סרעטנעצ עתמא טנייה ןענעז סָאװ ,םע-יתב יד ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ױזַא

 ןענייז םע-יתב יד .גנויצרעד רעלַאנָאיצַאנ-שידִיי ןופ ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעשידִיי

 -נוא ןופ שממ רָאנ ,רעּפרעק ןכעלטפַאשלעזעג ןלַאקָאל רעזדנוא ןופ רָאנ טשינ ךעלרעמעק יד

 טשינ טרירטנעצנָאק טרעוװ ייז ןיא .טרָאװ ןופ ןעניז ןטסטיירב ןיא רעּפרעק ןלַאנָאיצַאנ רעזד

 ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ טייקיטעט יד רָאנ ,בושי םענופ ןבעל סָאד רָאנ

 סָאװ ,ךעלרעדניק עשידִַיי רַאפ לוש ַא רָאנ טשינ זיא םע-יתב יד ןופ רענייא רעדעי .ללכב ןבעל

 ןוא טנגוי רעד רַאפ ךיוא ןלוש ןענייז רָאנ ,טסייג ןלַאנָאיצַאנ-שידַיי ןיא ןגיוצרעד טרָאד ןרעוו

 -טפַאשלעזעג יד רָאפ ןעמוק רעזייהסקלָאפ עקיזָאד יד ןיא .ענעסקַאװרעד יד רַאפ ןטקנוּפלמַאז

 קורדסיוא םוצ טרָאד טמוק ןבעל-ןעילימַאפ עשידִיי סָאד ךיוא ןוא ןטנגעג יד ןופ תוביסמ עכעל

 -נזיוט רעקילדנעצ ןעניֹוװ סע ּוװ ,ןטנגעג-טָאטש עקינייא .תוחמש עטַאוװירּפ ןופ םערָאפ רעד ןיא

 ןצ טנייה ןוא ןרָאװעג טבעלעגפיוא טושּפ םע-יתב יד ןופ םוקפיוא םעד ךרוד ןענייז ,ןדַיי רעט

 ,רוטלוק ןוא גנויצרעד רעשידִיי ןופ סרעטנעצ עקידלדורּפש ייז ןענייז גָאט

 עוויטַאיציניא רעד קנַאד ַא לכ-םדוק ןעמוקעגפיוא סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןענייז יאדוװַא

 ןוא ףליה רעד ןָא זַא ןסעגרַאפ טשינ רעבָא ףרַאד ןעמ .םינקסע ןוא סרעוט-ללכ עקיטרָא יד ןופ

 -גנַאל ךס ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד סעוויטַאיציניא ערעייז ןטלָאװ ,הליהק רעד ןופ לומיטס םעד

 -רעד רעסיורג ַא ןופ יו םע-יתב יד ןגעוו ןדער רימ ןעוו זיא .ןטייקירעוװש רעמ טימ ןוא רעמַאז

 ןופ גנוכיירגרעד ןייא ךָאנ יו ןטכַארטַאב סע ןעמ ףרַאד ,ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןיא גנוכיירג

 ןוא רעטלע רעד טיול רָאנ טשינ בושי םענופ עיצוטיטסניא-רעטומ יד זיא סָאװ ,הליהק רעד

 טיול ןוא טייקיטעט רעטגייווצרַאפ ריא טיול ךיוא רָאנ ,םורַא טמענ יז סָאװ רעדילגטימ לָאצ רעד

 ןוא םישעמ עריא ךרוד ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ףיוא סיוא טביא יז סָאװ העּפשה רעד

 -יִצ ןוא ןטַאד עקינייא ןבעגרעביא רימ ןלעװ תורוש עקידרעטייוו יד ןיא .ףליה רעקידתושממ

 ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ןענַאטשטנַא זדנוא ייב ןענעז סָאװ םע"יתב עכעלטע ןופ ןרעפ

 ןָאק בושי רעזדנוא עכלעװו טימ ,סעיצוטיטסניא עקידנצנעלג גָאט וצ טנייה ןענעז סָאװ ןוא

 .ןריצלָאטש
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 לַאּפ רעקיטרַאנגײא ןַא -- "לארשי תנידמ, םע"תיב רעד

 וצ רעהעג רע תמחמ טשינ ,ַאטסערָאלפ ןופ "לארשי תנידמ, םע:-תיב ןטימ ןָא ןבייה רימ

 -מַא טכערּפשטנַא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד לייוו רָאנ ,ןימ םעד ןופ סעיצוטיטסניא עטסטלע יד

 ןביוא ןבָאה רימ ןכלעוו םזימַאניד ןכעלטפַאשלעזעג םעיינ םעד ןופ גנוניישרעד יד ןטסרָאלק-

 רעבָא ,בושי רעזדנוא ןופ סעיצוטיטסניא עטסגנִיי יד ןופ זיא םע-תיב רעקיזָאד רעד .טנָאמרעד

 רעטגייווצרַאפ ןייז טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז ץנעטסיזקע רעצרוק ןייז ןופ טייצ רעד רַאפ טָאה רע

 יד ייס ןוא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא רע יװ ןפוא רעד ייס .טייקיטעט-רוטלוק ןוא רעשירעיצרעד

 ןגעוו זדנוא ןלייצרעד ,טריפעגכרוד םיא ןיא טרעוו סָאװ טייקיטעט עקיסעמנַאלּפ ןוא עשידָאטעמ

 ןליפַא רעַירפ טָאה ןעמ עכלעוו ןגעוו ,בושי רעזדנוא ןיא תוחוכ עשימַאניד עיינ ןופ םוקפיוא םעד

 גנוײטשטנַא יד זַא ןגָאז וצ ןבירטעגרעביא רָאה ןייק ףיוא ןייז טשינ טעװ סע .טמולחעג טשינ

 רעד ןופ הרוצ יד טרעדנעעג קידנעטשלופ טָאה ,4896 עטנָאכ סערַאװלַא ףיוא םע-תיב םעד ןופ-

 רעד .סעילימַאפ רעטנזיוט ןופ בושי רעשידַיי רעסיורג ַא טבעל סע רעכלעוו ןיא טנגעג רעקיזָאד

 ןיוהסקלָאפ ַאזַא וצ רעגַאב רעד זַא ,זדנוא טזייווַאב עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד ןופ גלָאפרעד

 קנופ רעד טלעפעג רָאנ טָאה סע ןוא םיבשות עקיטרָאד יד ןופ טימעג םעד ןיא טריטסיזקע טָאה

 סָאד ךעלרעדנּוװ ױזַא טנייה טניײשַאב סָאװ לקַאפ םעיינ םעד ןופ םַאלפ םעד ןדניצנָא לָאז סָאװ

 .טנגעג רענעי ןופ ןבעל עשידִיי

 ןרָאװעג ןריובעג זיא לוש רעשַיערבעה-שידַיי ַא טימ םע-תיב ַא ןעיובפיוא ןופ קנַאדעג רעד

 עיצוטיטסניא-ץנַאניפ עקיזָאד יד רעדייא ךָאנ ,*ַאטסערָאלפ, עוויטַארעּפָאָאק-טידערק רעד ןיא

 ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,1595 ַאלָארוגעס ףיוא עדייבעג עקיטכערּפ ענעגייא ריא טיובעגפיוא טָאה

 טנגעג רעד ןופ סעויטַארעּפָאָאק-טידערק ייווצ ערעדנַא יד ןסָאלשעגנָא עוויטַאיציניא רעד וצ ךיז

 ןרָאװעג טיובעגסיוא םורַא ױזַא זיא םע-תיב רעד ."דלעיפסרַאס סעלעווק ןוא *ָארול ַאשזיוו;

 סע .סעיצוטיטסניא-ץנַאניפ יירד עטנָאמרעד יד ןופ ןדנָאפ יד טימ ןוא עוויטַאיציניא רעד ףיוא-

 ,סעוויטַארעּפָאָאק-טידערק עטנָאמרעד יד ןופ רעוט-ללכ יד זַא ,ןרעװ טנָאטַאב ייברעד ףרַאד

 סָאװ תוירחא יד ןוא ןינב ַאזַא ןעיובפיוא ןופ ןַאלּפ רעד טקעמש סע סָאװ טימ טסּוװעג ןבָאה:

 ןוא עיצקנופ רעקידרעטייוו ןייז רַאפ ךיוא רָאנ ,יובפיוא ןייז רַאפ רָאנ טשינ ךיז ףיוא ןעמענ ייז

 .םע-תיב םענופ טעברַא רעכעלגעט-גָאט רעד ייב ייז ןעמ טעז גָאט וצ טנייה זיב

 -עג רעד ןופ יוב רעד ןוא ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא 1957 ןופ יַאמ ןט19 םעד

 ןופ עינָאמערעצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1959 ןופ לירּפַא ןט5 םעד .לענש ןעגנַאגעגוצ זיא עדייב-

 -תכונח רעזעידנַארג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1960 ינוי ןט12 םעד קיטנוז ןוא ךַאד םעד ןקעד

 יד ןופ ענייא ןרָאװעג טריזילַאער זיא טייצ רָאי ףניפ ןיא .ןינב ןקיטכערּפ םעד ןופ תיבה:

 קיליװנגייא ,זדנוא ייב ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ סעוויטַאיציניא עטסנעשי

 .ןשטנעמ-סקלָאפ עּפורג ַא ןופ ןַאטנָאּפס ןוא

 -כרוד טייצ רָאי יירד ןיא טָאה םע-תיב םייב טריטסיזקע סָאװ לוש עשִיערבעה:שידִיי יד

 .ןבָאה רימ סָאװ ןלוש-טנגעג עטסעב יד וצ טנייה רעהעג יז ןוא סערגָארּפ ןסיורג ַא טכַאמעג-

 טלָאװ סע ןוא 815 וצ ןגיטשעג רָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא לָאצ יד זיא ,1960 ןיא רעדניק 730 ןופ:

 1960 ןיא סעּפורג 6 ןופ זיא ןטרָאג-רעדניק רעד .ץַאלּפ רעמ טָאה עדייבעג יד ןעוו ,רעמ ןעוועג-

 וצ -- 1960 ןיא ןסַאלק 12 ןופ לוש-סגנַאפנָא יד ןוא 1962 ןיא סעּפורג טכַא וצ ןסקָאװעגסיוא-

 -ַאב סָאװ ןעלטימ יד ןרעװ טרעסערגרַאפ טזומעג ךעלריטַאנ ןבָאה סע .1962 ןיא ןסַאלק 4

 -ניק ַא ,רעטסעקרָא-רעדניק ַא טגָאמרַאפ לוש יד .טרָאּפסנַארט םעד ייז ןשיװצ ,לוש יד ןעניד

 םעד ןיא ןענייז ץנעטסיזקע רָאי יירד עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא .רעטַאעט-רעדניק ַא ןוא רָאכ-רעד

 ,גלָאפרעד סיורג טימ ןעגנומענרעטנוא עכיײרגלָאפרעד רעקילדנעצ ןרָאװעג טריפעגכרוד םע-תיב-

 ןוא ןצנערעפנָאק טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז סע .רעדניק-לוש יד ןופ לײטנָא ןטימ ייז ןופ ךס ַא

 ןָאלַאס ןסיורג םעד ןיא ןענייז סע ןוא דנַאלסיױא ןופ ןוא בושי םענופ ןרוגיפ עטמירַאב סעיצקעל

 רעקיטכיט ַא םע-תיב םייב טריטסיזקע סע .ןטקַא-רוטלוק ןוא ןעגנורעייפ עסיורג ןעמוקעג רָאפנ
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּכ

 ךרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סָאװ ןטקַא עטסקידנריר ןוא עטסנעש יד ןופ רענייא ןוא זיירק-טנגוי

 םענופ עכעלטנגוי עּפורג ַא רַאפ גנונעגעזעג יד ןעוװעג זיא םע-תיב םענופ ןָאלַאס םעד ןיא

 צעשימַאניד ַא ךיוא טריטסיזקע סע .לארשי ןייק םיצולח סלַא ןעוועג הלוע ןבָאה סָאװ זיירק-טנגוי

 .עיסימָאק-ןעיורפ

 ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא םעייתב ןופ גנודנירג יד

 ליווצ בילוצ סרעדנוזַאב טלייטעגסיוא "לארשי תנידמ, םע-תיב םענופ לַאֹפ םעד ןבָאה רימ

 :ןימ םעד ןופ עיצוטיטסניא רענעפַאשעג -יינ קידנעטשלופ ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע לייוו (1 :םימעט

 קורדסיױא רעד זיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד ױזַא יו ןפוא רעד לייוו (2

 -עג רעזדנוא ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ םזימַאניד ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטרַאנגיײא ןוא םעיינ ַא ןופ

 סָאד זיא ,ןטַאד עקידרוציקב ןבעגעגרעביא םע-יתב ערעדנַא יד ןגעוו ןלעװ רימ ביוא .טפַאשלעז

 לייט רעטסערג רעד לייוו רַאפרעד רָאנ ,גנוטיידַאב רעייז ןצעשרעדנימ רימ לייוו רַאפרעד טשינ

 ןיוש ןרָאי ךס ַא טניז ןבָאה סָאװ סעיצוטיטסניא עטלַא ןופ ךשמה רעד ךעלטנגייא ןענעז ייז ןופ

 -קַארַאכ רעד ןוא טייקיטעט יד לייוו -- סנטייווצ ןוא ןטנגעג עקידנפערטַאב יד ןיא טריטסיזקע

 רימ .ןרזחוצרעביא ןיז ןייק טשינ טָאה סע ןוא רעבלעז רעד זיא םע-יתב עלַא טעמכ ןופ רעט

 ןרָאי יד ןשיוצ ,דָאירעּפ ןבלעז םעד ןיא רעפעגמוא זַא ,ןזייוונָא זיולב עיצַאמרָאפניא םשל ןליוו

 ןרָאװעג טעדנירגעג סערייא-סָאנעוב סיורג ןוא טָאטשטּפיױה רעד ןיא ןענעז ,רעטייוו ןוא 4

 -סױרַא םייב ןטלַאה ערעדנַא ןוא ןיוש ןרינָאיצקנופ טייהרעמ יד עכלעוו ןופ ,םע-יתב ןעצ םורַא

 םעלבָארּפ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןעיוב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז סָאװ סעדייבעג ערעייז ןקידנע

 וצ ױזַא ןיוש ןיא סָאד רעבָא ,רעַירפ יו רערעװש ךס ַא טציא זיא םינינב יד ןקידנעסױרַא ןופ

 עװיטַאיציניא רעכעלטפַאשלעזעג ןופ םוכס רעד ָאד זיא רקיע רעד ."ןינע רעשינכעט , ַא ןגָאז

 ןסיורג ןטייווצ ַא טימ ןבייהנָא ןלעװ רימ .ןפורעגסױרַא טָאה גנודנעוו עיינ יד סָאװ עיגרענע ןיא

 :טָאטשטּפױה רעד ןופ םע-תיב

 די = יז "ןאטפלאוו דוד , םע"תיב

 טשינ זיא ,ָאנַארגלעב טנגעג ןיא ,2970772 רַאבַאנעמַא ןופ "ןָאספלָאװ דוד םע-תיב רעד

 רענעי ןיא טריטסיזקע סָאװ עיצוטיטסניא רעטלַא ןַא ןופ ךשמה ַא רָאנ ,עיצוטיטסניא עיינ ןייק

 -עגנָא ךיז טָאה ָאנַארגלעב ןיא בושי רעשידִיי רעד .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ךָאנ טנגעג-טָאטש

 ןופ לייט רעשימַאניד ַא רע זיא טנייה ןוא טרעדנוהרָאי םעד ןופ בייהנָא ןיא רעפעגמוא ןביוה

 יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב קיטסירעטקַארַאכ-טּפױה ןייז .טָאטשטּפױה רעד ןופ בושי רעזדנוא

 רעטנעצ רעד זיא סָאװ םע-תיב םענופ ךעלגלָאפ ןוא -- טנגעג רעד ןופ רעוט-ללכ עקיטציא

 טימ ןלַאנָאיסעּפָארּפ ייז ןשיוצ ,ןשטנעמ עגנוי ןענייז --- טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ

 טשינ רעבירעד ףרַאד סע .ןעמעלבָארּפ עשירעיצרעד ןוא עכעלטפַאשלעזעג וצ גנַאגוצ םעיינ ַא
 -תיב םענופ לוש יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ץנעדנעט יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרָאד ןופ סָאװ ,ןרעדנּווװ

 טגָאזעג יװ .טריטוקסיד ךס ַא טָאה ןעמ ןכלעוו ןגעוו ןינע ןַא ,לוש רעלַארגעטניא ןַא ןיא םע
 ןעו ,טרעדנוהרָאי םענופ בייהנָא ןיא ןבױהעגנָא ָאנַארגלעב ןיא בושי רעד ךיז טָאה ,רעִירּפ
 -עּפש םעד ןופ ןרעק רעד ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סעילימַאפ ענלצנייא טצעזַאב טרָאד ךיז ןבָאה סע

 יד ןופ ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "ןָאספלָאװ דוד , לוש יד .בושי ןקידרעט

 -יטעט רעלַאנָאיצַאנ-רעשידִיי רעד ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא לוש עקיזָאד יד .םיבשות עטלַא

 ךיז טניפעג סע ּוװ ,רַאבַאנעמַא ףיוא ןינב םעד ןרָאװעג טפיוקעג זיא ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא .טייק
 ךענעז סע ןכלעוו ןופ ,"המידק, רעטנעצ-טנגוי רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןוא םעיתיב רעד

 .טנגעג רעד ןופ רעוט-ללכ עקירעילטימ ןוא עגנוי עקיטציא יד ןופ טייהרעמ יד ןעמוקעגסױרַא
 סָאװ ,יָאנַארגלעב עד רַאלוּפָאּפ ַאכַאק, יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעפגמוא
 ,םע-תיב םענופ יובפיוא םייב ןפלָאהעגטימ קרַאטש טָאה
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סקנּפ

 ןופ רעבמעווָאנ ןטס22 םעד ןרָאװעג טיינַאב זיא ,ןרָאג ףניפ ןופ םע-תיב םענופ עדייבעג יד

 -ץיז טימ ןָאלַאס ַא טָאה ןוא רעטעמיטַארדַאװק 1.400 ןופ חטש ַא ףיוא ךיז טניפעג יז .9

 רעד ןיא .ןָאזרעּפ 200 ךָאנ ןופ טעטיצַאּפַאק ַא טימ עירעלַאג ַא ןוא ןָאזרעּפ 600 רַאפ רעצעלּפ

 טכַא טימ לוש-סגנַאפנָא ןַא ןוא ןטרָאג-רעדניק ַא ןופ טײטשַאב סָאװ ,לוש יד ךיז טניפעג עדייבעג

 ךעלנייוועג יו ןוא םע-תיב םענופ עדייבעג רעד ןיא ךיז טניפעג עסַאק-טידערק יד ךיוא ,ןדַארג

 ,ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ עלַא ןוא רעטנעצ-טנגוי רעד

 סונַאל ןופ םע"תיב רעד

 -טּפיױה רעד ןופ בושי רעד לפיוו ליפױזַא טעמכ טלַא זיא סונַאל ןופ בושי רעשידַיי רעד

 -יניא ןוא םזימַאניד ןכעלטּפַאשלעזעג ןייז טימ טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז טָאה רע ןוא טָאטש

 רעד ןוא רעוט-ללכ עּפורג עקיטכיט ַא ןַארַאפ זיא סונַאל ןיא .טיבעג-רוטלוק ןפיוא סעוװיטַאיצ

 בושי םעד ןופ טייקיטעט יד ןרירטנעצנָאק ךיז לָאז סע ןכלעוו ןיא םע-תיב ַא ןפַאש ןופ קנַאדעג

 טפיוקעג זיא 1954 ןיא .רעקיצפופ בײהנָא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,תוחּפשמ 500 רעבירַא ןופ

 -טַארדַאוװק 1,800 ןופ חטש ַא טמענרַאפ סָאװ ,650 ָאגניַאסוטיא סַאג רעד ףיוא ץַאלּפ סָאד ןרָאװעג

 -ימַאפ ,עכעלטפַאשלעזעג יד רַאפ ןעניד לָאז סָאװ ןינב ַא ןעיובוצפיוא ןַאלּפ םעד טימ רעטעמ

 ןבָאה סָאװ רעוט-ללכ יד ןופ גרָאז-טּפיױה יד .בושי ןצנַאג םענופ ןתוכרטצה-רוטלוק ןוא ערעיל

 .ךָאטוצניהַא ןיהּוװ טַאהעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי יד זיא ,עוויטַאיציניא יד ןעמונעגרעטנוא

 -ּפָא ןוא עיצַאלימיסַא רַאפ געוו םעד טנפע סָאװ ,ןבולק עשידִיי-טשינ ןיא ןעגנַאגעג זיא יז ןוא

 ,ןטייקכעלמעװקַאב עכלעזַא ןפַאש וצ ןעוועג ןָא הליחתכל ןופ רעבירעד זיא ןַאלּפ רעד .גנודמערפ

 רעד .טנגוי עשידִיי יד ןעִיצוצ ןלָאז סָאװ ,ערעדנַא ןוא ןייסַאב-םיווש ַא ,רעצעלּפ-טרָאּכס יו

 ןטס25 םעד ןוא 1958 רעבמעצעד ןטס22 םעד ןרָאװעג טגיילעג זיא םע-תיב םענופ ןייטשטנורג

 סונַאל ןופ םע-תיב רעד .ןייסַאב-םיווש רעסיורג רעד ןרָאװעג טיינַאב ןיוש זיא 1960 רעבמעצעד

 רָאי עכעלטע טניז רעבָא ,רענעלּפ ענעעזעגסיורָאפ יד טיול ןרָאװעג טקידנערַאפ טשינ ךָאנ זיא

 .טייקיטעט רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאקָאל רעצנַאג רעד ןופ ןוא בושי םענופ רעטנעצ רעד רע זיא

 יובפיוא רעד ןוא םעייתב עטלַא יד ןופ גנורעסערגרַאפ יד
4 

 ןעגנערב טנָאקעג םע-יתב ןעיובסיוא ןוא ןפַאש ןופ סעוויטַאיציניא יד ןגעוו ןטלָאװ רימ

 ןופ ןטנעמָאמ עשיּפיט טכַארבעגסױרַא קפס םוש ןָא ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנוביירשַאב עכעלריפסיוא

 ןקידנערַאפ טשינ רעבָא ןענָאק רימ .ןטנגעג-טָאטש יד ןיא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד

 ןייא ןגעוו קילברעביא רעצרוק ַא זיולב רָאנ ,עטכישעג ןייק טשינ זיא סָאװ) טעברַא עקיזָאד יד

 יד ןענָאמרעד טשינ קידנעייגייברַאפ ןלָאז רימ זַא םעד ןָא (ןבעל ןקידרוביצ רעזדנוא ןופ טקעּפסַא

 רעטסטלע רעד זיא סָאװ ,ינָאקסָאמ סַאג רעד ףיוא ָאטָאװעד-ַאשזיוו ןופ רעד יװ ,םע-יתב עטלַא

 ַא ןופ רעטנעצ רעד ייברעד זיא ןוא טָאטש רעזדנוא ןיא סעיצוטיטסניא-םע-יתב יד ןשיװצ

 -סינויצ רעטנענַאמרעּפ ןופ ןוא טנגעג רעד ןופ טעברַא-רוטלוק ןוא רעשירעַיצרעד רעטיירב

 ןרעטנוא ,850 ַאלערַאװ סַאג רעד ףיוא דוס-סערָאלפ ןופ םע-תיב םעד ןוא ,טעטיוויטקַא רעשיט

 טעברַא-לוש ןופ שזַאטס ןגנַאלנרָאי ַא טימ סעיצוטיטסניא עטלַא עדייב ,"ןַאמצייוו םייח. ןעמָאנ

 טימ ,םע"יתב עטשרע יד ןופ םינינב יד ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ןענייז סנטצעל .רוטלוק ןוא
 טנכייצרַאפ ןענייז תודסומ ייווצ עקיזָאד יד ןופ טייקיטעט יד ןוא עטכישעג יד .ןלוש-לטימ ,ןלוש

 ןקידובכב ַא ףיוא זדנוא ייב ןרירוגיפ ייז ןוא בושי םענופ קינָארכ רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא
 ,טעברַא רעשירעיצרעד ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעכעלטנגעג רעייז טימ ץַאלּפ

 ךוא עוװיטַארעּפָאָאק ,לוש-"קילַאיב,, ןייז ,סערָאהַאס-ַאשזיוו ןופ םע-תיב רעד זיא עבלעז סָאד
 ,רעטנעצ-טנגוי

-- 817 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 רימ ןלעװ ,ןטנגעג עיינ-לגָאּפש ןיא םע-יתב ןעיובפיוא ןופ סעוויטַאיציניא יד ךייש סָאװ
 :ןעגנוריזילַאער ןוא סעוויטַאיציניא עקידנגלָאפ יד ןגעוו רוציקב ןבעגרעביא

 ָאמרעלַאּפ ןופ םע"תיב

 -עג ןריובעג טנגעגדָאמרעלַאּפ רעד ןופ םינקסע עּפורג ַא ייב זיא קירוצ רָאי ריפ ַא טימ

 ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא סָאװ ,טנגעג רעקיזָאד רעד ןיא םע-תיב ַא ןפַאש ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװ
 -טָאטש ערעדנַא ןופ תוחּפשמ עשידִיי ךס ַא ןיהַא ןגױצעגניײרַא ךיז ןבָאה סע תמחמ ,"עשידִיי; ַא

 ןכרוד ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ םולח רעד זיא ,םישדח סקעז ַא רעפעגמוא טימ קירוצ .ןטנגעג

 -רעטנוא זיא עוויטַאיציניא יד .סעזעּפ ןָאילימ סקעז ןופ ףערטַאב ַא ףיוא זיוה קיטכערּפ ַא ןפיוק

 עסיורג יד ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד סע רעבָא ,םינקסע עּפורג ַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 סָאװ ,ןײשנעמַאק היבוט ר"ד הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ םענופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ עציטש

 ןעמוקעג זיא ןופרעד גנוצַאשּפָא יד .עוויטַאיציניא רעד וצ סערעטניא סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה
 .רעבמעצעד שדוח ןיא םיא דובכל םינּפ-תלבק םעד ףיוא קורדסיוא םוצ

 ןופ סעילימַאפ עשידִיי רעקילדנעצ םעי-תיב םעד םורַא ךיז ןרירטנעצנָאק גָאט וצ טנייה

 -לעזעג םענופ טייז רעד ןָא ןענַאטשעג קידנעטש ןענייז סָאװ עכלעזַא ייז ןשיווצ ,טנגעג רעד

 סָאװ ,עּפורג-ןעיורפ עקיטכיט ַא ןַארַאפ ךיוא םע-תיב םייב זיא סע .ןבעל ןשידִיי ןכעלטפַאש

 סָאװ ,זיא רעבָא עטסקיטכיוו סָאד .םע-תיב םענופ ןטייקיטעט עלַא ןיא וויטקַא ךיז טקילײטַאב

 -עגנייא ןענייז סָאװ ,טנגוי ןוא רעדניק לָאצ עקידנטײידַאב ַא ןעיצוצוצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע

 -עט-רוטלוק ןוא טרָאּפס טימ ּפָא בורייּפ-לע ךיז ןבעג ןוא סעּפורג ענעדיישרַאפ יירד ןיא טלייט

 ןטרָאג-רעדניק ַא ןרעװו טנפערעד ָאמרעלַאּפ ןיא םע-תיב םייב טעװ ,ץרַאמ שדוח ןיא .ןטייקיט

 -נוא רעדנוזַאב סעּפע ףרַאד ןעמ ביוא .עיצַארָאקעד ןוא טסנוק ןופ ןוא שַיערבעה ןופ ןסרוק ןוא

 -יסַא ענעפורעג-ױזַא יד םע-תיב םוצ סױרַא ןזייו סע סָאװ גנוִיצַאב יד סָאד זיא ,ןכיירטשרעט

 רעקירעביא ןַא זיא סָאד ןוא ,רעמערַאװ ץלַא לָאמַא סָאװ טרעוװ סָאװ גנוַיצַאב ַא ,ןזיירק עטרילימ

 ןיא גָאט וצ טנייה ןליּפש םע-יתב יד סָאװ עלָאר רעכעלצונ ןוא רעסיורג רעד ןגעוו זייװַאב

 ,בושי רעזדנוא

 ַאקסָאמ ַאליָארעיניּפ

 -עג ַאקסָאמ ַאל-ָארעיניּפ ןופ םיבשות עשידִיי יד ןבָאה 1962 ןופ רעבמעווָאנ ןט18 םעד

 ןקיזָאד םעד ןופ רעטנעצ רעשידִיי רעד .םע-תיב םעיינ רעייז ןופ תיבה-תכונח םעד טרעייפ
 סָאג רעד ףיוא טריטסיזקע טָאה רע זַא רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא ןיוש .רעיינ ןייק טשינ זיא בושי

 ןתוכרטצה יד ןכערּפשטנַא טרעהעגפיוא טייצ רעד טימ טָאה סָאװ ,ןינב ןטלַא ןַא ןיא 245 סָאסָאּפ

 טימ םע-תיב ןרעסערג ַא ןעיובסיוא ןופ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןוא בושי םענופ

 ריפ ַא טימ ןרעו וצ טכעלקריוװרַאפ ןביוהעגנָא טָאה עוויטַאיציניא יד .ןטיקכעלמעװקַאב רעמ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עקינייא ןיירַא גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןענייז סע ןעוו ,קירוצ רָאי
 ןגיוצעגוצ טָאה ןעמ .טנגוי רעד ןופ ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא יד ןופ ןקַיורמּוַאב ןביוהעגנָא

 עיצוטיטסניא יד טריזינַאגרָאער טָאה ןעמ ןוא ןשטנעמ עגנוי עכעלטע גנוטלַאװרַאפ רעד וצ

 ןינב םעיינ ַא ןעיוב ןטָארטעגוצ זיא ןעמ ןוא ץַאלּפ ַא טפיוקעג טָאה ןעמ .תודוסי ערעדנַא ףיוא
 יד .בושי םענופ טייקיטעט עצנַאג יד גָאט וצ טנייה ךיז טרירטנעצנָאק סע ּוװ ,םע-תיב ַא ןופ

 ַא טָאה יז ןוא עוויטַאיצניא יד זיא סע קיטכיוו יוװ ןענַאטשרַאפ טָאה סערייא-סָאנעוב ןופ הליה
 ,גנומענרעטנוא יד ןריזילַאער וצ ןפלָאהעגטימ ךס

 טרינָאיצקנופ םע-תיב ןיא .רעדילגטימ 120 טָאה ַאקסָאמ ַאליָארעיניּפ ןופ הליהק יד

 וי וי ןַארַאפ ךיוא טרָאד זיא סע ןוא רעדניק 62 ןענרעל סע רעכלעוו ןיא לוש עשייערבעה:שידִיי
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 טּפיוהרעביא ךיז טרירטנעצנָאק סע רעכלעוו םורַא ,קעטָאילביב ַא ןוא עוויטַארעּפָאָאק-טידערק
 -נייא עשידִיי עלַא ןופ םייה-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג עתמא יד זיא םע-תיב רעד .טנגוי יד

 .ַאקסָאמ ַאל-ָארעיניּפ ןופ רעניווו

 סעניטרַאמ ןופ "ַאקַיַארבעה,} יד

 -לעזעג ךיז טרירטנעצנָאק סָאװ ,בושי רעשידִיי רעשּפיה ץנַאג ַא טבעל סעניטרַאמ ןיא

 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיצוטיטסניא יד .ַאקִיַארבעה ןָאיסַאיסָאסַא רעד םורַא ךעלטּפַאש

 סע ּוװ ,249 דַאטרעביל סַאג רעד ףיוא ,לַאקָאל ןשירָאזיװָארּפ םעניילק ַא ןיא ,1958 לירּפַא ןט7

 ַא ןיא ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןעמ טָאה ,1959 ןיא .לוש עניילק ַא ןרָאװעג טעדנירגעג דלַאב זיא

 יד ייב ןעוועג ןענעז סע ןעוו ןַאד ,רעדניק 40 רַאפ ץַאלּפ ןעוועג םיוק זיא סע ּוװ ,לַאקָאל םעיינ

 ןעלטימ עלַאקידַאר טרעדָאפעג ךיז ןבָאה סע .ןטַאדידנַאק סלַא רעטלע-לוש ןיא רעדניק 0

 .רעדניק רעמ ןעמענפיוא ןופ ןטייקכעלגעמ יד ןרעטיירבסיוא וצ ףיוא

 גנוטלַאװרַאפ יד טקיטכעמלופַאב גנולמַאזרַאפ-לַארענעג יד טָאה ,1961 רַאונַאי ןט3 םעד

 -רָא םעד ןופ ןתוכרטצה יד ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ןינב ַא ןעיוב ןטערטוצ ןוא ץַאלּפ ַא ןפיוק וצ

 -עּפ ןָאילימ יירד ףיוא ןרָאװעג ןעזעגסיורָאפ זיא גנומענרעטנוא רעד ןופ טסָאק רעד .בושי ןקיט

 ןופ עידיסבוס ַא טימ עוויטַאיציניא יד טרילומיטס טָאה סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד ןוא סעז

 בילוצ ,ןַאלּפ םעד ןריזילַאער וצ ןטייקירעווש ןענַאטשטנַא ןענייז רעטעּפש .סעזעּפ טנזיוט 875

 -ַאב זיא ,1961 ינוי ןופ גנולמַאזרַאפ-לַארענעג רעד ףיוא ןוא ,ןלַאירעטַאמ-יוב ףיוא תורקי םעד

 ןפיוק ןוא ןעיוב וצ טקנעדעג טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ץַאלּפ סָאד ןפיוקרַאפ וצ ןרָאװעג ןסָאלש

 -רַאס סערט סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג טפיוקעג רעטעּפש עקַאט זיא זיוה סָאד .זיוה קיטרַאפ ַא

 -עגנָא טרעוו סע ּוװ ,סעניטרַאמ ןופ םע-תיב רעד טציא טרינָאיצקנופ טרָאד ןוא 2067 סָאטנעּכ

 טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנוטלַאװרַאפ יד .טעברַא-רוטלוק ןוא עשירעַיצרעד עקיטכיט ַא טריפ

 .םזַאיזוטנע ןוא עביל טימ טייקיטעט רעייז וצ ךיז ןענעמדיוו סָאװ ןשטנעמ עגנוי ןופ

 סטמליק ןופ הליהק יד

 טרָאד ןבָאה ,ןָא קידנעטש ןופ .תוחּפשמ 350 םורַא ןופ בושי רעשידִיי ַא טבעל סעמליק ןיא

 טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג יד ןשיוװצ ןעיירעגירק ןוא םיכוסכיס טשרעהעג

 זיוה טלַא ןַא ןרָאװעג טפיוקעג זיא ,קירוצ רָאי ריפ טימ .בושי םענופ עיצַאזיליבַאטס רעד וצ

 עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג יד ןרירטנעצנָאק טלָאזעג ךיז טָאה סע ּוװ ,727 ָאנערָאמ סַאג רעד ףיוא

 טימ .טייקיטעט רעטיירב ַא רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ טייוו זיא זיוה סָאד רעבָא ,טייקיטעט

 ןסיורג ַא ןעיובוצסיא עוויטַאיציניא יד ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא טרָאד זיא קירוצ רָאי ייווצ

 .טייקיטעט רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטרָא רעד ןופ םייה יד ןייז לָאז סָאװ ,ןינב

 ןבָאה םינקסע יד רעבָא ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג טימ ןדנוברַאּפ ןעוועג זיא גנומענרעטנוא יד

 -יורג ַא יב סערעטניא םעד טקעוועגפיוא ןבָאה ןוא ןטייקירעוװש יד רַאפ ןקָארשעגּפָא טשינ ךיז

 -נָא עקיזָאד יד טָאה סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד .עוויטַאיציניא רעד רַאפ םיבשות לָאצ רעס

 ןופ םיבשות עשידַיי יד ןבָאה 1962 ןיא ןוא ףליה רעקיטיײידַאב ַא טימ טקיטומרעד גנוגנערטש

 -מעוװקַאב ןוא לוש ַא ןַארַאפ זיא סע ּוװ ,םע-תיב רעייז ןופ תיבה-תכונח םעד טרעייפעג סעמליק

 .טנגוי רעד רַאפ ןטייקכעל

 עלַאנָאיצַאנ יד ּוו ,שטניל ַאשזיוו ןיא ןרָאװעג טיובעגסיוא ךיוא זיא םע-תיב רענייש ַא

 טימ *?עוויסערגָארּפ, יד ןופ ץנערוקנָאק יד ךיז ןגעק טַאהעג קידנעטש טָאה טפַאשלעזעג עשידַיי

 -נָאק סע ןכלעוו ןיא ,םע-תיב רענייש ַא ַאקנעוק סַאג רעד ףיוא טייטש טנייה .טייקיטעט רעייז

 ַא ,ןָאלַאס םענייש ַא ןבָאה ייז .טנגעג רעד ןופ טייקיטעט עלַאנָאיצַאנ עצנַאג יד ךיז טרירטנעצ

 ,ןטייקיטעט ערעדנַא ןוא טנגוי רעד רַאפ ןטייקכעלמעװקַאב ,תסנכה-תיב ַא ,לוש
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 ןופ םע-תיב םעד ןופ טייו טשינ ,םע-תיב ַא ןרָאװעג טיײנַאב גנַאל טשינ זיא ָארנומ ןיא

 ךיוא .טייקיטעט רעטגייווצרַאפ ַא טימ עיצוטיטסיא עטנַאקַאב טלַא ןַא ןיוש זיא סָאװ ,ַאדירָאלפ

 עלַא ןרינָאיצקנופ סע ּוװ ,םע-תיב ַא ןופ עדייבעג ַא ןרָאװעג טײנַאב זיא ָאדנַאנרעפ ןַאס ןיא

 ,רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא ןופ יד ןוא תודסומ עקיטרָא

 זיא ,בושי רעשידִיי רעכײרלָאצ ַא ךיז טניפעג סע ּוװ ,טָאטשרָאפ ַא ,ַאיכעמ סָאמַאר ןיא

 סָאװ ,םע-תיב םעד ןופ גנוענעפערעד יד ןרָאװעג טרעייפעג 1959 רעבמעווָאנ ןט8 םעד ,קיטנוז

 עזעידנַארג ַא טיובעג ,בגא ,טרעוװ ַאיכעמ סָאמַאר ןיא .1958 רעבמעוװָאנ ןיא ןרָאװעג טפיוקעג זיא

 -לעזעג עשימַאניד ץנַאג ַא טריפעג טרָאד טרעוו סע ןוא לוש רעשַיערבעה-שידִיי ַא רַאפ עדיינעג

 -ָאק-רעמוז ,רעטנעצ-טנגוי ,ןיסַאב-םיווש ַא ךיוא ןבָאה ייז .טייקיטעט-רוטלוק ןוא עכעלטפַאש

 ןופ בורייּפ-לע רעוט-ללכ יד ןעײטשַאב טנגעג רענעי ןיא זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע .עינָאל

 .ןןשטנעמ עקירעילטימ ןוא עגנוי

 ןופ תוחּפשמ 250 ַא רעפעגמוא ןופ בושי ַא ךיז טניפעג סע ּוװ ,רַאמָאלַאּפ לעד סַאמָאל ןיא

 ןרָאװעג טנפערעד 1960 ןופ רעבמעצעד ןט18 םעד זיא ,ןדַיי עשטייד ןוא עשידרפס ,עשיזנכשא

 .ןקעווצ עשירעייצרעד ןוא עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ,ווָאנושרעג ָאטרעבלַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא םע-תיב ַא

 -שידִיי ַא םע-תיב םייב ךיוא טריטסיזקע סע ןוא סעזעּפ ןָאילימ ייווצ טסָאקעג טָאה זיוה סָאד

 .רעדניק 60 יד ייב ןענרעל סע רעכלעוו ןיא לוש עשיערבעה

 םַאג רעד ףיוא עדייבעג ַא טפיוקעג טָאה סָארעסַאק-עקרַאּפ ַאשזיוו ןופ בושי רעד ךיוא

 רעטנעצ רעד זיא סָאװ םעיתיב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ יז ןוא לטעטש םענעי ןופ 166 ַאטַארעּפַאק
 ךיוא ןוא רעטנעצ-טנגוי ַא ,לוש ַא ךיז טניפעג םע-תיב םעד ןיא .ןבעל ןשידִיי ןקיטרָא םעד ןופ

 ןבָאה סָאװ ןוויטקעלָאק עכעלטפַאשלעזעג ןענייז םיבושי עקיזָאד יד .עוויטַארעּפָאָאק-טידערק ַא
 יד ןוא ןרָאי עטצעל יד ךעלטפַאשלעזעג ךיז ןריזינַאגרָא וצ ץנעדנעט ַא ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא

 עיידיא רעד םורַא רָאפ בור יּפ לע טמוק תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג ןופ עיצַארטנעצנָאק עקיזָאד
 .ןתוכרטצה ענעדישרַאפ יד רַאפ זיוהסקלָאפ םַאזניימעג ַא ךיז ןפַאש ןופ

 טלַא ןיוש זיא סָאװ עיצוטיטסניא ןַא זיא ,סרעיניל ןיא ,5830 ָאיסָאק ןופ לוש-ָאזעניד יד

 רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עיצוטיטסניא עטלַא ןַא זיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא

 -עט רעשידִיי ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג ללכב זיא יז ןוא טנגעג רעד ןופ רעניוװנייא ךס ַא גנויצרעד

 .עטקנערשַאב -- תוגשה ענייז ןוא ןיילק ןעוועג זיא בושי רעד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ךָאנ ,טייקיט

 רעד ןופ רעוט-ללכ עשידִיי עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז לוש רעקיזָאד רעד ךרוד

 1959 רעבמעווָאנ ןיא רעבָא ,ָאיסָאק סַאג רעד ףיוא טריטסיזקע גנַאלנרָאי טָאה יז .לוש רעטלַא

 -תיב ַא ןעיובוצסיוא ליצ ןטימ ,6287 ןָאקלַאפ ןָאמַאר סַאג רעד ףיוא זיוה ַא ןרָאװעג טפיוקעג זיא

 "עג רעד ןופ טייקיטעט עצנַאג יד ןרירטנעצנָאק ךיז ,לוש רעד רעסיוא ,לָאז סע ןכלעוו ןיא ,םע

 .ץנעדנעט רעיינ רעד טימ םכסה ןיא זיא סָאד .טנג

 ןגעװ דליב טלוב ַא ךיז טמוקַאב ןטַאד עטכַארבעג טציאיזיב יד ןופ זַא ןביילג רימ

 לָאז סע עכלעוװ ןיא ,רעזייהסקלָאפ עקיזָאד יד זדנוא יב ןעױב וצ גנוגעװַאב רעד

 יד ןופ טייקיטעט עשירעיצרעד ןוא עכעלטפַאשלעזעג עצנַאג יד ןרירטנעצנָאק ךיז

 ,ןרָאטקַאפ ךס ַא ןופ אצויילעופ ַא זיא ץנעדנעט עקיזָאד יד .ןטנגעג עקידנפערטַאב

 בושי םענופ גנורעסערגרַאפ יד :ייוצ ןלייטסיוא ןעמ ףרַאד ערעדנַא עלַא ןשיװצ רעבָא

 ןופ טייקיטעט עטיירב ןוא עשימַאניד יד טביאעגסיוא םעד ףיוא טָאה סע סָאװ העּפשה יד ןוא

 ַא ןייז אבהל ףיוא טעװ ןוא ןעוועג זיא רָאטקַאפ רעטייווצ רעקיזָאד רעד טָא .הליהק רעזדנוא

 ,ןביײל: רימ .בושי רעזדנוא ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ סעצָארּפ םעד ןיא חוכ רעקידנרילומיטס

 סָאװ עכלעזַא ןַאראפ ןענייז סע לייוו ,טכַא ןיא ןרעוװ ןעמונעג טוג ףרַאד טקַאפ רעקיזָאד רעד זַא
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 עקיזָאד יד ןכַאמ רימ .למיה ןופ ּפָארַא טלַאפ טוט הליהק רעזדנוא סָאװ ץלַא סָאד זַא ןעניימ

 זַא :ךעלמענ ;ןסיװ ןזומ עלַא סָאװ ךַאז ַא ןלעטשוצטסעפ ידכב רָאנ ,קילעפוצ טשינ גנוקרעמַאב

 יד ןפַאש וצ ףיױא רָאטקַאפ רעקידנרילומיטס ַא זיא ןוא ןעועג זיא הליהק יד יװ ױזַא טקנוּפ

 ןפרַאד ױזַא ,םע"יתב ןפור רימ סָאװ בושי רעזדנוא ןופ "ךעלרעמעק, עכעלטפַאשלעזעג עקיזָאד

 טייקיטעט יד ןציטש םעד ןיא ןרָאטקַאפ עקידעבעל ןלעטשרָאפ ךיז טימ ךעלרעמעק עקיזָאד יד

 ענייז ןעוו ,טנוזעג ןעמעטָא ןוא ןבעל טלָאמעד רָאנ ןָאק רעּפרעק רעטנוזעג ַא .הליהק רעד ןּופ

 ןָא ךיז טגנערטש הליהק יד .םזימַאניד ןקיזָאד םעד ןופ רעטנעצ םעד ןכערּפשטנַא ךעלרעמעק

 ןייז ןלָאז סעיצוטיטסניא ענייז ןוא בושי רעטרעטיירבעגסיוא רעזדנוא זַא עטסעב סָאד ןָאט וצ

 -רעד ןופ רעטנעצ רעד ןייז סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןפרַאד .קיניזטסּוװַאב-שידִיי ןוא שירעפעש

 רעקיזָאד רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז רימ ןפרַאד ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןוא גנורעלקפיוא ןופ ןוא גנוָיצ

 םע-יתב ןפַאש וצ גנַארד רעד .עיצוטיטסניא רעלַארטנעצ רעזדנוא ןופ טייקיטעט רעטשטנעבעג

 -טווקַאב ןוא ענייש ןעיובפיוא ןופ טקעּפסַא ןכעלרעסיוא םעד ייב זיולב ןלעטשּפָא טשינ ךיז ףרַאד

 -טפַאשלעזעג רעד ןרעװו טלקיװטנַא לָאז סע ּוװ ,סרעטנעצ יד ןרעוװ ןפרַאד ייז רָאנ ,םינינב עמ

 ןטכילפ ןוא ןבַאגפיוא ענייז עגונב בושי רעזדנוא ןופ ןייזטסּוװַאב רעכעל
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 עניטנעגרַא ןיא רעטאעט שידִי

 ןשידיי ןופ טעטיוויטקַא יד ןוא רעטַאעט עלענַאיסעּפָארּפ סָאד

 1962-1997 ןרָאי יד ןיא ןײרַאפ-ןרָאיטקַא

 טָאה ,19232 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעכלעוו ,ןיײרַאפ-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד

 ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא ןזעװ-רעטַאעט עשידִיי סָאד ןרילוגער וצ עבַאגפיוא סלַא טלעטשעג ךיז

 -ָאס ןוא גנַאג ןלַאמרָאנ ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ :טנעניטנָאק ןופ רעדנעל עקידתונכש יד

 יד ןופ טלַאהניא ןוא ָאווינ ןשילַארָאמ םעד ןטיהוצּפָא ;רעטַאעט ןשידַיי ןופ ץנעטסיסקע רעדיל

 -ץפָארּפ יד ןצישַאב םלוכ לעו ;עניב רעד ףיוא ןושל ןשידִיי ןופ טייקנייר יד ןוא ןעלקַאטקעּפס

 .רעליּפשיוש ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע-לענָאיס

 וצ עבַאגפיוא עקיטכיוו יד ןטוטַאטס ענייז ןיא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא רעשידִיי רעד טָאה ךיוא

 -נָאק-רוטלוק יװ סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידִיי עלַארטנעצ יד טימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא ןייטש

 ,ייז טימ םַאזניימעג ןוא וו"זַאא ןלוש עשידִיי ,"גרעבמָאנ .ד .ה; ןיירַאפ-רעביירש ,ָאװַיי ,סערג

 -סיד ,ןעגנורעייפ-לבוי ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ןריפוצכרודַא ,טנַאה רענעגייא ףיוא רעדָא

 .א"א ןטנוװָא-עיסוק

 ןטלַאקעגנָא ןײרַאפ-ןרָאיטקַא רעד טָאה רָאי סקעז ענעגנַאגרַאפ יד ןופ דָאירעּפ םעד ןיא

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ-לענָאיצַאזינַאגרָא ןופ עיניל יד

 1997 רָאי
 "ָאניטנעגרַא  רעטַאעט

 רעשירעלטסניק רעד רעטנוא רעטַאעט-טסנוק עשידַיי סָאד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא'ס

 -:עצ ןיא ןײטשדלָאג יליוו ןופ גנוריפנָא רעוויטַארטסינימדַא ןוא ץרַאװש סירָאמ ןופ גנוטייל

 -קַא ןופ רעדילגטימ ,רעליּפשיוש ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד .?ָאניטנעגרַאק רעטַאעט-ועט

 טרעבלַא ,ןײטשדלָאג ַארַאלק ,טסערב ןָאעל ,זייא ַאלעב ,ווָארדנַאסקעלַא ןורהא :ןיירַאפ-ןרָאיט

 ,רעּוַאס דרַאנרעב ,וועל בקעי ,ןַאמרעדעל דוד ,רערעל םירמ ,ןַאמדלַאװ הרוּפיצ ,ץיוװָארָאה

 ,סָאלק סקַאמ ,ןַאלּפַאק דוד ,ןַאמלערעּפ רתסא ,ימַאלפ עדלָאג ,דנעס סירָאמ ,ווָאלָאקָאס דינָאעל

 המלש :רעטייל עניב .ץרַאװש סירָאמ ןופ רעטכָאט) ץרַאװש סיצנערפ ןוא רעדנעלרוק בקעי

 -ידנגלָאפ ץרַאװש סירָאמ ןופ ישזער רעד רעטנוא -- ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סע .רעקוצ

 ,ןילטייצ ןורהא ןופ "עקרתסא; ,םכילע םולש ןופ "יײװָאלָאס עלעסָאי; :ןעלקַאטקעּפס עק

 "םימכח רעמעלעכ, ,שַא םולש ןופ "םשה שודיק; ,םכילע םולש ןופ "ןרעטש עדנעשזדנָאלב;

 ןוא ָאירַאזָאר ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה דנַאטשַאב ןצנַאג ריא ןיא עּפורט יד ,ןילטייצ .א ןופ

 ,ייווגורוא --- ָאעדיװעטנָאמ

 יד םגה .םישדח 6 ףיוא ךַאמּפָא ןַא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא ןטימ ןסָאלשעג טָאה ץרַאװש סירָאמ

 -רעד תואצוה עסיורג יד ךָאד ןבָאה ,תועדה לכל ךיירגלָאפרעד ןעוועג ןענייז ןעגנוריפפיוא

 טָאה ץרַאװש .מ זַא ױזַא ,רעלָאד רענַאקירעמַא טנזיוט ןעצ ךרע ןַא ןופ טיציפעד ַא וצ טריפ

 ןרָאיטקַא עטרישזַאגנַא יד .ןליּפש םישדח 5 ךָאנ ןָאזעס םעד ןסילש וצ ןעגנוווצעג ןעזעג ךיז

 עצנַאג רַאפ טלָאצַאב ייז טָאה ץרַאװש .מ לייוו ,לעירעטַאמ ןטילעג טשינ םעד ןופ רעבָא ןבָאה

 ַא -- טסעשז רעלעבָאנ ַא ןעוועג זיא סָאד ;ןיירַאפ-ןרָאיטקַא ןטימ ךַאמּפָא ןייז טיול םישדח 6
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 -רָא ןייז וצ גנויצַאב ןוא רָאיטקַא ןשידִַיי םוצ טּכַאשביל ןוא תובוט-תודימ ענייז ןופ זייזוַאב

 .עיצַאזינַאג

 ןיירַאפ-ןרָאיטקַא רעד טָאה ,ןָאזעס ןטימ ןיא זָאלטעברַא ןביילב טשינ לָאז עּפווט יד ידכ

 -ּפָארַא טָאה רע ;?ָאניטנעגרַא; רעטַאעט ןטימ ןײלַא ןייגוצנָא רעטייוו ןײטשדלָאג יליוו טק-יוזַאב

 יד טריטעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,רערעל הרפיש ןוא רעלטיוו ןויצ-ןב רעליּפשיוש יד טכַארבעג

 עשילַאקיװמ -- עדייב ,"עמשטערק רעשינעמור ַא ןיא, ןוא "םייה עכעלקילג ןיימ,, ;ןסעיּפ

 -עג ןײטשדלָאג יליו טָאה ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ןעלקַאטקעּפס

 ַא ףיוא ,ןרָאילָארטסַאג יד טימ ןעמַאזוצ ,דנַאטשַאב ןצנַאג ריא ןיא עּפורט עבלעז יד טריפ

 ,ליזַארב ןוא ייווגורוא רעביא ענרוט

 "ליעלַאס , רעטַאעט

 ןבָאה ,ןיקּפערַאנ ןָאעל ןוא םיובדלעפ לארשי ,רעמַארטש ןָאמָאלַאס רעמענרעטנוא יד

 -ַאס ,לעּפַא סחנּפ :רעליּפשיש עקידנגלָאפ ןופ עּפורט ַא טריזינַאגרָא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא ןכרוד

 -יַאשט) יקסווָאקיכ עקירנע ,רעלדניוו ַארָאד ,סופדנַאה רכשי ,רעקנעד בקעי ,ןידלוג לעומ

 .רעמַארטש ַארַאלק ןוא רעקוצ ַאטיסָאר ,םיובדלעפ ַאנַא ,שטיװָאלַאכימ לַאכימ ,ןָאטיל ינע ,(ָאק

 סקילעפ ןוא גנַאל ַאטינַא ,גרעבנייטש טָאגרַאמ :סנירעליּפשיוש יד ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעּפש

 ישזער רעד רעטנוא יקסווָאנשזולד ןופ "ףיש עמַאזנייא יד; ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא'ס .ןיוועל

 יד טריפעגפיוא טָאה רע ןוא ווָאלוב ףסוי ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא זיא ךָאנרעד .טכיל דוז ןופ

 ןיא ."רעצעביק רעד, ןוא "ףתוש ןיימ ןוא ךיא, ,"קנַארפ ַאנַא ןופ ךובגָאט סָאד, ןעלקַאטקעּפס

 ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ טסעג יד -- רעדילגטימ ערעזדנוא ןטָארטעגפיוא ןענייז רעבָאטקָא

 טרעייפעג ךיוא זיא'ס ."עמומ סילרַאשט, עסעיּפ עשילַאקיזומ יד טריפעגפיוא ןבָאה ייז ;ַאנילַאג

 ,"ליעלָאס, רעטַאעט ןופ בוט-םוי הווצמ רב רעד ןרָאװעג

 ליוארבנ

 רַאטערּפמע רענַאיליזַארב ןטימ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא ןיא

 -סיוא טָאה עסערּפמע יד ;ליזַארב ןיא עּפורט עליבַאטס ַא ןריזינַאגרָא וצ קישטלעבול קחצי

 רעד ןוא רעליּפשיש יד יבגל ןתובייחתה עלַא ןעמוקעגכָאנ ןוא ןָאזעס ןצנַאג םעד ןטלַאהעג

 -דנאל ַאטיסָאר ,ָארעג ירנעה רעליּפש-טסעג יד ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד .עיצַאזינַאגרָא

 .ןיקצאלק ןַאמרעה :רעליּפשיױש יד טימ ןעמַאזוצ ,לעּפַאר עשזדנַא ,ןײטשדלָאג עיניּפ ,רענ

 .ןייטשנרעב עילימַאפ יד ןוא ןירעּפלַאג ,זייא .ב ,גרעבדלָאג ,שטיװָאלַאפַאר ַאיפָאס

 :טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק

 :ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא ןיא

 -רַאפ רעטַאעט-טסנוק ןופ ןענעפערעד םוצ ץרַאװש סירָאמ דובכל הביסמ עכעלרעייפ ַא

 ,"ָאניטנעג

 .ווָאלוב ףסוי דובכל םינּפ-תלבק ַא--

 .ליזַארב ןופ קישטלעבול קחצי רָאטקעריד-רעטַאעט םעד דובכל עמַאנפיוא---

 .ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ רַאפ הביסמ עכעלרבח ַא--

 .רערעל הרפיש ןוא רעלטיוו ןויצ-ןב רַאפ םינּפ-תלבק ַא--

 .רערוַאמ ףסוי רעציזרָאפ-סניירַאפ ןופ ןרעוו טנוזעג םוצ החמיש עכעלרבח ַא--

 .סיװעשַאב קחצי טסַאג-רעביירש םעד דובכל בוט-םוי ַא--

 ."ליעלָאס; רעטַאעט ןופ גנורעייפ-הווצמ-רב--

 .רעטַאעט-טסנוק ןופ ןָאזעס ןייז ןקידנערַאפ םוצ ץרַאװש סירָאמ רַאפ גנונעגעזעג--

 ,הנשה-שאר ברע םייחל ַא--
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 -טפַאשנדייל לָאמטּפָא ,עטפַאהבעל ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז ןעמוקנעמַאזוצ עלַא יד

 ןוא זדנוא ייב רעטַאעט שידִיי ןופ ןוויטקעּפסרעּפ ןוא ןבַאגפיוא ,לרוג ןגעוו סעיסוקסיד עכעל

 .טלעוו רעשידַיי רערָאג רעד ףיוא

 -רעמוז רעד ןיא למיה ןעיירפ ןרעטנוא בוט-םוי םירוּפ ַא טריפעגכרוד טָאה ןיירַאפ רעד

 'וֿפ ןוא גנַאזעג ןופ גָאט ַא ןעוועג זיא'ס .רעדילגטימ עלַא ןופ לײטנָא ןטימ ,"ַאכערדַאל; םייה

 ןוא רעוט-רוטלוק ,רעביירש לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע רעד .דיירפ רעקידמיר

 ,דניירפ-רעטַאעט

 יד ןגעקטנַא דימת טמוק רעכלעוו ,דנָאפספליה ןופ גנומענרעטנוא רעכעלרעי רעד ףיוא

 עמַארד ספרָאדנעשַא לארשי ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,דסח-תלימג ןקירעהעג ַא טימ רעדילגטימ

 ..ןדַיי רַאפ סטוג סָאדלַא; יווער יד ןוא "לרוג רעבלעז רעד;

 ןיא גָאט ַא; -- גנולייוורַאפ ַא םייה-רעמוז רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא רָאי ףוס

 ."קירעביוב

 1958 רָאי
 "ָאניטנעגרַא, רעטַאעט

 יד ָאעדיװעטנָאמ ןיא טליּפש ןײטשדלָאג יליוו ןופ טריזינַאגרָא -- רעטַאעט-רעדנַאװ סָאד

 ןיא .?ָאניטנעגרַא; רעטַאעט ןגיה ןיא -- םישדח 4 עקידרעטייוו יד ןוא יַאמ ,לירּפַא םישדח

 ןענייז עּפורט רעד ןופ שארב .ץניװָארּפ רעניטנעגרַא רעד רעביא רוט ַא רע טכַאמ רעבָאטקָא

 -עג ןענייז סע .ןיוועל םייח ןוא לעּפַאד ַאנַא ,ןײטשדלָאג עיניּפ ,שטיווָאל ינעשזד :ןענַאטשעג

 ,"לזייר עקידלזמ יד, ,"עשרענָאילימ עגולק יד, ."ןדנ ןָא הלכ ַא; ןסעיּפ יד ןרָאװעג טליּפש

 .ב ןופ ,עטנכערעגסיוא-ןביוא יד ץוח -- ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד ."עטנזח רעװעשרַאװ יד,

 .ַא"א ווָארדנַאסקעלַא .א ,ןײטשדלָאג .ק ,זייא

 יליוו ןכלעוו וצ ,"ליעלָאס, רעטַאעט ןיא רעבירַא רעטַאעט-רעדנַאװ סָאד זיא ענרוט ןכָאנ

 עקידנגלָאפ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סע ;וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה טכַארבעגּפָארַא טָאה ,ןײטשדלָאג

 שדוח ַא ךָאנ ."ןסָאריּפַאּפ, ןוא "טלעוו ַא סָאד זיא יוא, ,"ךייא טימ ןפערט ךיוא ןָאק'ס, :ןסעיּפ

 רעביא ענרוט ַא עּפורט רעד טימ טכַאמעג ןײטשדלָאג .וו טָאה ,רעטַאעט ןטנָאמרעד ןיא ןליּפש

 .ליזַארב ןוא ָאעדיװעטנָאמ

 "ליעלָאס , רעטַאעט ןיא

 רעטנוא .ןיבור םחנמ רעליּפשיוש רעד טרילָארטסַאג עיצקעריד רעבלעז רעד רעטנוא טָאה

 קחצי ןופ "בוטש ןיד-תיב סנטַאט ןיימ, :ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא טכיל דוד ןופ ישזער רעד

 רעדעי ןיא, ןוא ,(טכיל .ד ןופ טעברַאַאב ךיוא) ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ "אבכוכ-רב; ,סיװעשַאב

 .ןיבור .מ ןופ טריפעגפיוא --- "םייה

 -ניּכ ןועמש רעלטסניק-המיבה רעד לארשי ןופ ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא זיא ןיבור .מ ךָאנ

 :ןסעיּפ עקידנגלָאפ -- טכיל דוד ןופ ישזער רעד רעטנוא -- טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,לעק

 ןמלז ןופ גנוצעזרעביא רעשידַיי רעד ןיא ,ןמשא .א ןופ "דרע רעזדנוא, ,"טניוו ןענעשרי טסעוװ,

 טָאה ,ןוויטָאמ-עילימַאפ עקידנעגנירד בילוצ -- לארשי ןייק ןרָאפּפָא סלקניפ ךָאנ .דלעפשריה

 רעד, סנידרָאג בקעי טליּפשעג ןרעוװ ךָאנרעד .לָאר ןייז ןליּפש וצ ןעמונעגרעביא דלעפשריה .ז

 רעטעּפש .רעמַארטש ןָאמָאלַאס ןופ טריפעגפיוא ,"רעדניק עקיטנייה, סניביל .ז ןוא "רעדמערפ

 ,"ןמלא רעכעליירפ רעד, :סעידעמָאק יד ןיא ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ףיוא ןטערט

 י"רעבייוו רַאפ עיצקעל ַא;

 ףסוי ,שטיװָאלַאכימ לכימ ,ןַאמכַאט ַאנילוַאּפ ,לעּפַא סחנּפ :ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד
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 ןַאמרעה ,םיובדלעפ הנח ,לעירַא ַאלעב ,ןידלוג לעומַאס ,ןַאלּפַאק דוד ,ןַאמרעדעל דוד ,רערוַאמ

 ןוא רעמַארטש ַארַאלק ,רעקוצ ַאטיסָאר ,גרעבנייטש טָאגרַאמ ,שטיװָאניבַאר ַאזלע ,ןיקצַאלק

 .רעקוצ המלש :גנוטייל-עניב .רעקנעש לארשי

 ןײרַאפ-ןרָאיטקַא

 -גיפ ןועמש ,ןיבור םחנמ רעליּפשיװש-טסעג יד דובכל םיבוט-םוי ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 .עלישט ןופ יקסװָאליּפ בקעי רעביירש םעד דובכל ,ןעקָאש ַאפעסָאי יורפ ןייז ןוא לעק

 .לעּפַאר ַאנַא ,ןײטשדלָאג עיניּפ ,ןיוועל םייח ,שטיװָאל ינעשזד :םירבח יד רַאפ הביסמ ַא --

 ריא ייב טסַאגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,לעּפַאר ַאניװלַאמ ןרעליּפשיוש רעד רַאפ עמַאנּפיוא ןַא--

 ,לַאז-הליהק ןיא לַאטיצער ןייא טימ ןטָארטעגפיוא ָאד זיא ןוא החּפשמ

 רעייז וצ ,לַאטנזָאר ַאשַאס ןוא ַאניװַאלּפ ַאיטַאק םירבח יד דובכל הביסמ עקידבוט-םוי ַא--

 ,רוטירעמע ףיוא ןייגרעביא

 -רַאמ ןוא םיובדלעפ לארשי, רעמַארטש ַארַאלק ןוא ןָאמָאלַאס רַאפ הביסמ-גנונעגעזעג ַא--

 ,לארשי ןייק ןרָאפּפָא רעייז וצ ,גרעבנייטש טָאג

 ַא ןוא דנָאפספליה םעד תבוטל גנומענרעטנוא עכעלרעי יד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע--

 ײ,,,למיה ןעיירכ ןרעטנוא , םייה-רעמוז רעד ןיא בוט-םוי

 -ץעגסיוא ןענייז'ס ןוא גנולמַאזרַאפ-לַארענעג יד ןרָאװעג טריפעגכרוד רָאי םעד זיא סע--

 ןוא ,רַאטערקעס .נעג -- דלעפשריה ןמלז ;טנעדיזערּפ -- רערוַאמ ףסוי םירבח יד ןרָאװעג טלייזז

 ,ריסַאק-- ןַאמרעדעל דוד

 ַאזלע ןירעליּפשיש רעד דובכל גנורעייפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד רָאי םעד ןיא זיא סע--

 .רעטַאעט שידִיי ןליּפש רָאי 50 ריא ןופ טייהנגעלעג רעד וצ ,שטיװָאניבַאד

 1999 רָאי
 "ץערטימ , רעטַאעש

 רעטנוא ןײרַאפ-ןרָאיטקַא ןופ עּפורט ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ?ערטימ, רעטַאעט ןיא

 .רערעל םירמ ןוא ןײטשדלָאג יליוו ןופ עיצקעריד רעד

 רעד זיא ,רָאי םכילע-םולש םעד דובכל .תוחוכ ענעגייא טימ ןביוהעגנָא טָאה עּפורט יד

 ,םכילע םולש ןופ ?טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ , עידעמָאק -יגַארט רעד טימ ןרָאװעג טנפערעד ןָאזעס

 השמ ןופ "רעכַאמנצנוק רעד, :גנוריפפיוא עטייווצ יד .רערוַאמ ףסוי ןופ ישזער רעד רעטנוא

 ןריפ עכלעוו ,ַאנילַאג-"ןַאמלרעּפ טסעג יד ןעמוק ךָאנרעד .רערוַאמ ףסוי ישזער ,יקסווָאנשזולד

 -ַאקיזומ יד ןוא םכילע םולש ןופ "טנזיוט טרעדנוה ייווצ, ,דלעפסעטָאג אנח ןופ *הסנרּפ; ףיוא

 .ַא"א ,"לארשי ןיא רעדורב ַאש עידעמָאק עשיל

 ,גרעבמעל ַאינָאס ,ןַאמדלַאװ הרוּפיצ ,ןײטשדלָאג ַארַאלק :ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 *רעדעל דוד ,ווָארדנַאסקעלַא ןורהא ,ןַאלּפַאק דוד ,רערוַאמ ףסוי ,לעירַא ַאלעב ,ןַאמכַאט ַאנילוַאֿפ

 .ןָאזרעביל ףסוי :גנוטייל-עניב .ןיוועל םייח ,לעּפַא סהנּפ ,ןַאמ

 ןײרַאפ-ןרָאיטקַא

 עקידנשזדנָאלב ייב טסַאגוצ , :םייה-רעמוז רעד ןיא בוט-םוי ַא ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא סע

 ."ןרעטש

 סערייא סָאנעוב זַא ,הנכס רעד טימ תוכיישב ,ץנערעפנָאק-עסערּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע--

 ץנערעפנָאק רעד ייב ;לַאז-רעטַאעט ןקיסַאּפ ַא ןיא לגנַאמ בילוצ ,רעטַאעט שידִיי ןָא ןביילב ןָאק

 ןָאילימ ייווצ ןופ טרעוו ןיא םוטנגייא ןייז טפַאשלעזעג רעד ןטָאבעגנָא ןיירַאפ-ןרָאיטקַא רעד טָאה

 .רעטַאעט שידִיי ַא ןעיוב וצ דנָאפ ַא ףיוא סעזעפ
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 טסערב ןָאעל רעליּפשיוש-ןַארעטעװ ןרַאפ הנותח ענעדלָאג יד ןרָאװעג טרעייפעג זיא סע--

 ַא ןרעוו ןייז וצ ,(ָאקיישט) יקסווָאקייכ עקירנע דובכל הביסמ עכעלרבח ַא ךיוא יוװ ,יורּכ ןייז ןוא

 ,םיעבש-ןב

 .לארשי ןייק ןרָאפּפָא ריא וצ ןַאמּפיל ַאילַאטַאנ ןרעליּפשיוש יד ןרָאװעג טנגעזעג זיא'ס--

 רעד היבוט, סמכילע-םולש ,ןעגנוצעזרָאפ ןיא ,ןכָאװ 4 ןופ ךשמב ןרָאװעג טליּפשעג זיא'ס--

 ןוא טריזינַאגרָא ,רערוַאמ ףסוי ןופ ישזער רעד רעטנוא ,?ָאלבעוּפ לעד, ָאידַאר ףיוא "רעקיכלימ

 ,הליהק רעד ןופ טריסנַאניפ

 .ןיירַאפ ןרָאיטקַא םייב תיבגמ ןופ טעטימָאק-בוס רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס---

 ןופ גנוריפפיוא רעד טימ רָאי-םכילע-םולש סָאד טרעייפעג טָאה ןיירַאפ-ןרָאיטקַא רעד--

 .סָאלק סקַאמ :ישזער ;םכילע-םולש ןופ "דיי ַא ןייז וצ רעווש;

 1960 רָאי

 עיניּפ טימ ןָאזעס םעד ןביוהעגנָא עיצקעריד רעבלעז רעד רעטנוא טָאה "ערטימ, רעטַאעט

 רעקידלזמ רעד , ."רענעטָארעג רעד לשיפ, :סעידעמָאק יד טימ ,לעּפַאר ַאנַא ןוא ןײטשדלָאג

 קרָאי-וינ ןופ ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא ןענייז םעדכָאנ ."טנַאקירבַאּפ ַא טרעוו השנמ, ,"לזממילש

 :ןעלקַאטקעּפס יד טריפעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,ןרעב ַאנימ ןוא סונאב ןעב רעלטסניק-יווער יד

 ץרּפ ןוא "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר, ,"השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא; ,"ןעגניז ןדִיי ,ןעיוב ןדִיי;

 ייקסווָאנעט .ש ןופ קיזומ ,שטיװָאסָאנַאי קחצי ןופ רעדיל ,"רעטכעט סדימש םעד, סנייבשריה

 לבדרמ רעליּפשיש יד לארשי ןופ ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא ןענייז ןָאזעס ןופ סולש םוצ

 י"ויניבר רעזדנוא, ןסעיּפ יד ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סע ןוא ,רעלדנַאס םירמ ןוא רָאטקעּפס

 ."ביבא-לת ןופ רעגניז רעד, ןוא ,"לארשי ןיא הנותח ַא;

 ,לעּפַא סחנּפ ,ןַאלּפַאק דוד ,ןַאמרעדעל דוד ,ווָארדנַאסקעלַא .א :ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 הקבר ,ןַאמדלַאװ הרוּפיצ ,לעירַא ַאלעב ,ןײטשדלָאג ַארַאלק ,םיובסונ ןָאמיס ,רעקנעש לארשי

 .גרעבמעל ַאינָאס ןוא ןעבער

 ןײרַאפךןרָאיטקַא

 .עדַאּפעלָאּפ ןויצ-ןב רעלטסניקדןַארעטעװ ןופ גָאט-ןריובעג ןטס84 טרעייפעג

 ."רעגניז רעדָארב, ךוב ןייז ןופ ןעניישרעד םוצ טנעמַאזירּפ המלש דובכל הביסמ---
 ןופ, ךוב ןייז ןופ ןעניישרעד םוצ ןַאמרעדעל דוד רעליּפשיוש םעד דובכל גנורעייפ---

 ןיא ,לָאטיּפש ןשידִיי םעד תבוטל גנומענרעטנוא-רעטַאעט עסיורג -- ."גנַאהרָאפ טייז רענעי

 וצ ,יקסוועשטידרעב הנוש ןוא ןויצ-ןב רעליּפשיוש יד רַאפ םינּפ-תלבק -- ."לַארטסַא; רעטַאעט
 ,יקסווָאליּפ בקעי רעביירש םעד דובכל עמַאנפיוא -- .לארשי ןופ ןעמוקקירוצ רעייז

 ןרעב ַאנימ ןוא סונאב ןעב רעליּפשיוש יד דובכל עמַאנפיוא---
 גרעבמעל ַאינָאס ,םיובסונ ןָאמיס ,ַאנילַאג ַאטיג ,ןַאמלרעּפ סקַאמ םירבח יד דובכל הביסמ---

 ,רעדנעל רענַאקירעמַא רעביא ענרוט ַא ןופ ךיז ןרעקמוא רעייז וצ ,יקסווָאנעט ןָאמיס ןוא

 גָאט, ,(טקַא רעטירד) "קוביד רעד, טריפעגפיוא ;דנָאפספליה םעד תבוטל גנומענרעטנוא--
 ,דלעפשריה ןמלז :ישזער ;יקסנַא .ש ןופ (טקַא רעטשרע) *טכַאנ

 1961 רָאי
 "ליעלָאס , רעטַאעט

 -דלעפ-רעמַארטש ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ןרָאװעג טנפערעד רעדיוװ זיא רעטַאעט רעד

 זיא רעווק :ןסעיּפ עשילַאקיזומ יד טריפעגפיוא .ןייטשרוב עילימַאפ רעד טימ ,ןיקּפערַאנ-םיוב
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 ןיא הנותח ַא; ןוא "ךודיש רענעדלָאג, ,"טנעירָא ןופ עקבייל, ,"הנותח בָאה עטַאט; ,"ןַאמ ןיימ

 ."לטעטש

 -עג רעטַאעט ןבלעז ןיא ןבָאה טכיל .ר ןוא ןַאז הנשוש ,ןָאטיל ינע סנירעליּפשיוש יד--

 ,טכיל דוד :ישזער .שילױוּפ ןופ טצעזעגרעביא ,"ןעיורפ רימ,, טליּפש

 ןופ "קחצי תדקע; ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,םיובדלעפ לארשי רעליּפשיוש םעד דובכל--

 ,רעמַארטש ןָאמָאלַאס :ישזער .ןעדַאפדלָאג םהרבא

 "ערטימ ,, רעטַאעט

 .רערעל-ןײטשדלָאג :עיצקעריד רעבלעז רעד רעטנוא

 .רעלדנַאס םירמ-רָאטקעּפס יכדרמ :ןליּפשטסַאג--

 ,"ץרַאה ןיימ ןיא קידנעטש; ,"םייה ןיימ ןופ גנַאזעג, :ןסעיּפ עשילַאקיזומ יד טריפעגפיוא--

 .סופדנַאה רכשי :ישזער ."הנותח עשינעמור יד; ןוא "ןעיורפ ייווצ ןשיווצ,

 ךייא טזָאלרַאפ , ףיוא ןריפ עכלעוו לעּפַאר ַאנַא ןוא ןײטשדלָאג עיניּפ םעדכָאנ ןעמוק סע--

 ןופ טריפעגפיוא ןרָאטקעּפס טימ טרעוװ רעטעּפש ."ןגָאװ םוצ דָאר עטפניפ ַא, ,"ןעלתפנ ףיוא

 .א ןופ "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא? ןוא ןעדַאפדלָאג .א ןופ "תימלוש? :רַאוטרעּפער ןשידַיי ןטלַא

 .סופדנַאה רכשי :ישזער .רָאש

 שטנעמ-רעטַאעט ןוא רָאילפוס ןופ םואעליבוי רעקירָאי-70 רעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא'ס---

 .ןָאזרעביל ףסוי

 | ןײרַאפ-ןרָאיטקַא

 ןףייש ףסוי רָאסישזער ןרַאפ הביסמ םינּפ-תלבק--

 ,ןייטשרוב החּפשמ-רעלטסניק רעד רַאפ עמַאנפיוא---

 ,םייה-רעמוז רענעגייא רעד ןיא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא גנורעייפ-םירוּפ---

 ,לקַאטקעּפס טסנוקניילק ַא טימ דנָאפספליה םעד תבוטל גנומענרעטנוא עכעלרעי--

 -ָאס רעציירק, גנוריפפיוא רעד טימ ןַאמרעדעל דוד רעליּפשיוש ןופ גנורעייפ -ייליבוי--

 ןכעלטפַאשלעזעג ַא טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא .סָאלק סקַאמ :ישזער .ןידרָאג בקעי ןופ י"ַאטַאנ

 .טעטימָאק

 יד עיסַאכ, :טריפעגפיוא .רעמַארטש ַארַאלק ןרעלטסניק רעד דובכל גנורעייפ -לבוי---

 ,ןידרָאג בקעי ןופ "המותי

 1962 רָאי
 "ליעלָאס , רעטַאעט

 ,ןײרַאפ-ןרָאיטקַא ןופ עּפורט ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא עיצקעריד רעבלעז רעד רעטנוא

 ןיב עטַאט רעד, :ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענעז סע .ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ טימ שארב

 ,ןימ ןשילַאקיזומ ןופ ןסעיּפ ערעדנַא ייווצ ךָאנ ןוא "ךיא

 ךיא, :טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו ,וָאקָאלבַאי ןַאמרעה זיא רָאילָארטסַאג רעטייווצ רעד

 ."ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעד; ןוא "ץַאיַאּפ רעד, ,"ןוז ןיימ ןוא

 ַאזלע ,לעירַא ַאלעב ,ןַאמכַאט ַאנילוַאּפ ,רעמַארטש ַארַאלק ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורט יד

 .ןעבער עלהקבר ןוא שטיװָאלַאפַאר ַאיפָאס ,םיובדלעפ ַאנַא ,גרעבנייטש טָאגרַאמ ,שטיװָאניבַאר

 ןוא ןיקצַאלק ןַאמרעה ,סעצנימ רעזייל ,ןידלוג לעומַאס ,םיובכייא השמ ,רערוַאמ ףסוי :רענעמ

 .רעמַארטש ןָאמָאלַאס
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 "ערטימ , רעטַאעט

 ַא טריזינַאגרָא ,רערעל-ןײטשדלָאג "ערטימ, רעטַאעט ןופ עסערּפמע יד טָאה רָאי עלַא יו

 החּפשמ רעד טימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןליּפש-טסַאג יד ,ןיײרַאפ-ןרָאיטקַא ןשידַיי ןופ עּפורט

 ערעדנַא רעטעּפש .ןירבָאק .ל ןופ "גנוי-ספרָאד רעד, טריפעגפיוא טָאה ןייטשרוב .ּפ ;ןייטשרוב

 .רַאוטרעּפער ןייז ןופ ןעגנולעטשרָאפ עשילַאקיזומ

 הרפש ןרעליּפשיוש יד ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא זיא ןָאזעס ןופ טפלעה רעטייווצ רעד וצ

 ַא ןיא "יזוס, לקַאטקעּפס ןשילַאקיזומ םעד טריפעגפיוא טכיל דוד טָאה טובעד ריא וצ .רערעל

 -ער ,"ןײלײרפ-סםַאדַאמ/, ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא רעטעּפש .קַאז .ש ןופ גנוצעזרעביא רעשידִיי

 -עג ךיוא זיא סע .טנרַא קַאשז :ישזער ,"עקניזעמ יד; עסעיּפ יד -- ףוס םוצ .סָאלק סקַאמ :ישז

 :ישזער ,"דִיי עלעטניּפ סָאד , עסעיּפ יד ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידִיי ןטלַא ןופ ןרָאװעג טליּפש

 .סופדנַאה רכשי

 רכשי ,סָאלק .מ ,וָארדנַאסקעלַא .א :רָאיטקַא עקידנגלָאפ ןעוועג ןענייז עּפורט רעד ןיא

 -לארשי רעגנוי רעד ,ןַאלּפַאק דוד ,רעוַאס דרַאנרעב ,לַאטנעמולב ַאשימ ןוא ןָאעל ,ַאנַא ,סופדנַאה

 .ןַאמדלַאװ הרוּפיצ ,ןײטשדלָאג ַארַאלק ,רעּפָאט אניא רעליּפשיוש

 ןײרַאפ-ןרָאיטקַא
 .רעּפָאט אניא ןוא רערעל הרפש :רעליּפשיוש-טסעג יד דובכל תוביסמ--

 ."טפנוקוצ; רָאי 70 ןופ גנורעייפ רעד וצ סולשנָא--

 עיירפ רעטנוא; ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סע .דנָאפספליה ןרַאפ גנומענרעטנוא עכעלרעי--

 .רערוַאמ ףסוי :ישזער ,דלעפשריה ןמלז ןופ "ןעלמיה

 .ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה רַאפ עמַאנפיוא---

 -וינ ןיא ןליּפש ןרָאפ רעייז וצ ַאנילַאג ַאטיג ןוא ןַאמלרעּפ .מ רַאפ הביסמ-גנונעגעזעג--

 ןַאלּפַאק דוד רעליּפשיש םעד דובכל גנולעטשרָאפ-ייליבוי עקירָאי-25 -- קרָאי

 .עקירעמַא-דרָאנ ןייק ןרָאטּפָא ןייז וצ טכיל דוד רעסישזער ןרַאפ גנונעגעזעג---

 רעדניק יד) ןַאלּפַאק ףסוי ןוא דלעפשריה הדוהי עכעלטנגוי יד רַאפ הביסמ-גנונעגעזעג--

 .לארש  ןייק ןייז הלוע רעייז וצ ,(ןַאלּפַאק דוד ןוא לעּפַאר-דלעפשריה רעדילגטימ ערעזדנוא ןופ

 .רָאי 70 ןרעוו ריא וצ ,ןַאמטײרטש ַאנעלע ןרעליּפשיוש רעד רַאפ גנורעייפ-לבוי

 סע רעכלעוו ייב ,רעבָאטקָא שדוח ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא :גנולמַאזרַאפ-לַארענעג--

 -עג טלייוורעד ןענייז סע .רעטַאעט שידַיי עגונב םינינע עקיטכיוו ליפ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז

 -על ,רַאטערקעס .נעג -- דלעפשריה ,טנעדיזערּפ -- רערוַאמ :(רָאי ייווצ ףיוא) םירבח יד ןרָאװ

 רעוַאס ,רעקוצ .ש ,ןיקצַאלק ,וָארדנַאסקעלַא ,ןידלוג ,סָאלק :םירבח יד ןוא .ריסַאק -- ןַאמרעד

 .דנעס סירָאמ ןוא יקסוועשטידרעב הנשוש :רעעזרעביא-סגנונעכער .טַאר ןוויטקעריד ןיא --

 ,לארשי ןייק ןייז הלוע ריא וצ ,ןַאז ַאנַאסוס עטרבח יד ןרָאװעג טנגעזעג זיא'ס---

 -דלעפ לארשי ןופ םישולש יד וצ ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טייצרָאי ןטירד םוצ :ןטקַא-הרכזא--

 ,לַאטנזָאר ַאשַאס ,טסערב ןָאעל ,עדַאּפעלָאּפ ןויצ-ןב ,יקסוועשטידרעב ןויצ-ןב ,םיוב

 תוליהקה דעו ןופ ףליה רעד טימ ,ץניװָארּפ רעד ןיא רעטַאעט שידיי

 עשידַיי ןגעלפ ,רָאי ןעצ ךרעל יװ רעמ טשינ רשפא םעד ןיא זיא'ס ,קירוצ גנַאל טשינ רָאג
 סעינָאלָאק יד רעביא ןרָאפסױרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ ןרָאיטקַא
 ךָאנ וצרעד ןוא ןעועג טשינ סע זיא רַאבנױל קרַאטש .רעטַאעט ןליּפש טעטש-ץניװָארּפ ןוא
 -מיטסקלָאפ ,ןווָיַאנ ןרַאפ ןליּפש וצ ןגיוצעג טָאה סע רעבָא ,קידנעגנערטשנָא ןוא רעווש רעייז
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 טרעהעגפיוא ןצנַאגניא ןעמ טָאה רעבַא סנטצעל .ץניװָארּפ רעד ןופ םלוע ןרַאבקנַאד ןוא ןכעל

 ןרעוװ טקעדעג טנעקעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,תואצוה עסיורג יד בילוצ אמתסמ ,ןרָאפ וצ

 רעד טימ ןוא תוליהקה דעו טימ טקידנעטשרַאפ רעבירעד ךיז טָאה ןיײרַאּפ-ןרָאיטקַא רעד

 -בוס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב קעװצ םעד רַאפ זיא סע יװ ,םעדכָאנ ןוא הליהק רעסערייא-סָאנעוב

 ץניוװָארּפ יד ןייז הנהמ ןוא עּפורט עניילק ַא ןרָאפסױרַא ןלָאז סע ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ,עידיס

 ןסעיּפ עצנַאג ךיוא ןוא טסנוקניילק רעשידִיי טימ

 רַאונַאי ןט17 םעד ,עוהרַאק ןיא םַארגָארּפ-טסנוקניילק ַא טימ רוט רעד ךיז טָאה ןביױהעגנָא

 תואצוה יד רעבָא ,רעטוג ַא ןעוועג זיא גלָאפרעד רעשילַארָאמ ךיוא ןוא רעלעירעטַאמ רעד 8

 ןירבָאק ןופ עסעיּפ יד טליּפשעג גלָאפרעד טימ עּפורט יד טָאה רַאונַאי ןט18 םעד ,תבש .עסיורג

 ןעמוקעג גנולעטשרָאפ רעד וצ זיא סע .ןיּפַאל עינָאלָאק רעניילק רעד ןיא "השורי עסיורג יד;

 -עג ןענייז ַארעויר בושי ןרעסערג םעד ןיא .םלוע רעקידנדייר-שידַיי רעכעלטנגוי רעשּפיה ַא

 .רַאונַאי ןטס21 ןוא ןט9 םעד גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג טימ ןעגנולעטשרָאפ ייווצ ןרָאװעג טליּפש

 ,רקיע רעד ,סעיצוטיטסניא יד ןופ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןוא ןעמונעגפיוא טוג רעייז זיא עּפורט יד

 רענעי ןופ הליהק עטסקידנטײדַאב יד ,ַאקנַאלב ַאיהַאב ןיא .עוויטַארעּפָאָאק רעלַאקָאל רעד ןופ

 -נידַאב עכעלנע ןיא רַאונַאי ןטס28 ןוא ןטס23 םעד ,לָאמ ייווצ ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,טנגעג

 געט ייווצ יד .געטנכָאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד שטָאכ ,ַארעוװיר ןיא יװ ןעגנוג

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז ,ינָאקסַאנרעב ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ סָאװ ,26/1 ןוא 25/1 --

 -יײא-סָאנעוב ןצניװָארּפ יד ןיא ןליּפשטסַאג יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה ןטרָאד .םיבוט-םימי עתמא

 ,סָאיר-ערטנע ןייק טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה עּפורט יד ןוא ַאּפמַאּפ-ַאל ןוא סער

 רעליּפשיוש עטלַא רַאפ סעיסנעּפ ןוא הליהק רעד ןופ סעידיסבוס

 רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא ,הליהק רעד ןופ טפַאשרעריפנָא יד יו םעדכָאנ דלַאב

 -ערקעס .נעג סלַא שרעגנייפ יבצ ןוא טנעדיזערּפ סלַא ןיקטוג ךלמילא טימ שארב גנוטלַאוװרַאּפ

 ןופ לרוג ןטימ ןריסערעטניארַאפ ןביוהעגנָא ,עיצוטיטסניא-רעטומ רעזדנוא ךיז טָאה -- רַאט

 הליהק רעד ןופ ןעמוקַאב סרעטַאעט עשידַיי יד .רָאיטקַא ןשידַיי ןופ ןוא רעטַאעט ןשידִַיי ןגיה

 .ןָאזעס רעד ןָא טלַאה סע סָאװ טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא עידיסבוס עכעלשדוח ַא

 ענעדיײשַאב טמיטשַאב הליהק יד טָאה רַאטערקעס-הליהק ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא

 -סױרַא טָאה וטפיוא רעד .ןענַארעטעװ עלופטסנידרַאפ ערעזדנוא רַאפ סעיסנעּפ עכעלשדוח

 -ינוא ןַא סלַא טלעוװ-:רוטלוק רעשידַיי רערָאג רעד ןיא גנונעקרענָא ןוא טײקרַאבקנַאד ןפורעג

 ןיירַאפ ןייז ןוא רָאיטקַא ןשידִיי םעד ןזיװעגסיױרַא טָאה גנוטייל-הליהק עיינ יד .גנוניישרעד-םוק

 .טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טײקמערַאװ עקיבלעז יד

 תהל

 .תודיבא ערעװש ןטילעג החּפשמ-רעטַאעט עגיה רעזדנוא טָאה רָאי 6 עטצעל יד ןיא

 ןסירעגסױרַא ןענייז סע ;רעליּפשיױוש עקיטפערק ,עטוג תמאה-םלוע ןפיוא קעװַא ןענייז סע

 ןוא קעװַא ןענייז ייז .רערעטיש ץלַא טרעװ סָאװ ,דלַאװ רעזדנוא ןופ סעבמעד עטסעפ ןרָאװעג

 טלופרַאפ ךיג ױזַא טשינ רעדייל טעוװ סָאװ ,טרָא קידייל ַא ,זיולב ןכעלקיטייוו ַא טזָאלעגרעביא

 ..אב וניא רודו ךלוה רוד ןופ עיצַאוטיס עשיגַארט יד זיא סע ...ןרעוו

 ,ץלעּפ יכדרמ ,גרעברעבליז לאומש ,וָאלָאקָאס דינָאעל :ענעברָאטשרַאפ יד ןופ ןעמענ

 -רעב ןויצ-ןב .,(ָאקיישט) יקסווָאקיײכ עקירנע ,סייוו ַאלעסרַאמ ,סיריא לאומש ,ןיײטשדלָאג השמ

 -דלעפ לארשי ,ןַאמטײרטש םהרבא ,ןַאמכַאל עינָאס ןוא קחצי ,דַארלעסקַא ַאנימ ,יקסוועשטיד

 .ה"ע ,טסערב ןָאעל ןוא ןַאמּפיל השמ .,עדַאּפעלָאּפ ןויצ-ןב ,לַאטנזָאר ַאשַאס ,םיוב

 ...ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח
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 װ

 רעטַאעט עלענַָאיסעּפָארּפ-טשינ סָאד

 רעטַאעט-סקלָאפ רעשידיי רעלַאנַאיצַאנ

 רעשידִיי רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה ,1962 ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ רעבמעצעד שדוח ןיא

 רָאי ןיא ןיוש זיא שיטקַאפ .ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןָאזעס ןטירד םעד ןסָאלשעגּפָא רעטַאעט-סקלָאפ

 םעד וצ גָאלָארּפ ַא יװ ןרעוװ טכַארטַאב ןָאק סָאװ ,וּורּפ רעטסנרע ןַא ןרָאװעג טכַאמעג 9

 ,רעטַאעט-סקלָאפ ןקידנעמוקפיוא

 ל(עטַאעט-סקלָאפ ןקיטנייה םעד ןופ רעליּפשיוש יד ןוא רעוט יד ןבָאה 1959 רָאי םעד ןיא

 לקַאטקעּפס םעד טריפעגפיוא ,רָאי-םכילע םולש םוצ רעייטשייב ַא יו ,שארב טכיל דוז טימ

 -פיוא ענעגנולעג עקיזָאד יד .טסירָאמוה ןסיורג רעזדנוא ןופ *טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט ןופ תושעמ,

 -רעד ןוא "לַארטסַא; רעטַאעט ןיא ילוי ןט18 םעד ערעימערּפ סלַא ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנוריפ

 ןיב ,קיטנוז ןוא תבש ,קיטיירפ ןדעי ,ןכָאװ סקעז עצנַאג ןרָאװעג טליּפשעג עסעיּפ יד זיא ךָאנ

 .ָאנַארעס ףיוא ,לוש-םכילע-םולש רעד ןופ לַאז-רעטַאעט םעד ןיא ,ןָאזעס ףוס םוצ

 עטשרע יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ןופ גנודנירג עשיטקַאפ יד

 ,לוש םכילע-םילש רעד ןופ לַאז ןיא ,1960 לירּפַא שדוח ןופ געט

 -רָאפ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןעוװעג דנזעװנָא ןענייז גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ףיוא

 -רעביירש ,סערגנָאק-רוטלוק ,סערגנָאק-טלעװ ,הליהק :ייז ןשיווצ ,סעיצוטיטסניא ןופ רעייטש

 ,ןירַאפ-ןרָאיטקַא ןוא ןיירַאפ

 ,רעקידנעבעל השמ -- רעציזרָאפ :טפַאשרעריפנָא עקידנגלָאפ ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא'ס

 רעט2 ,םיובמַאלּפ השמ -- ָארּפ ,רעטסַאל ןַאמרעה -- רַאטערקעס ,יקצינטישז ,ל ר"ד-- עציוו

 -- ריסַאק ,ןַאמדירפ לאיחי -- רַאטערקעס רעוויטַארטסינימדַא ,יָאל לאומש -- רַאטערקעסיָארּפ

 לארשי :ןלַאקָאװ .סוקניּפ יכדרמ -- ריסַאקדָארּפ רעט2 ,סילָאגרַאמ ףסוי -- ָארּפ ,סעפרַאק לארשי

 -לעּפע .א ,ןײטשדלָאג השמ ,קעניבַארדָאּפ חסּפ ,גרעבלטימ םהרבא ,ברַאפדלָאג סעטַאמ ,רעקסירט

 בקעי ,ץישּפיל לדנעמ ,ןַאמרעסַאװ רואינש ,לַאטסירק ןָאמָאלַאס ,שטיװָאקשָאמ םהרבא .,םייב

 .קושטניּפ .י ןוא רעלדניוו לאומש ,ןירָאק השמ ,ףָאקלַאשט םייח ,טַאלב

 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ערעימערּפ-סגנונעפערעד יד

 יד טיול ,"ןדַיי טימ טלעוו ַא; :גנוריפפיוא רעד טימ ,"רַאעװלַא, רעטַאעט ןיא ,1960 ינוי ןט8

 ךרוד טריסישזער ןוא טריזינעצסניא ;תילאוי תור ןוא גרעבנירג לרעב ,קַאבלוק השמ םירבחמ

 םולש רעד ןופ ןָאלַאס-רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טליּפשעג גנולעטשרָאפ יד זיא ךָאנרעד .טכיל דוד

 ,םישדח ייווצ רעבירַא ,לוש-םכילע

 -נייא ףניפ "רצוא רעזדנוא ןופ, ןעוועג זיא ןָאזעס ןבלעז םעד ןיא גנוריפפיוא עטייווצ יד

 םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא ןָאזנעסָאמ לאגי ,ןָאסלעגרעב דוד ,ץרּפ .ל .י :םירבחמ יד טיול ,סרעטקַא

 "יפפיוא עדייב זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע .טכיל דוד ךרוד טריסישזער ןוא טריזינעצסניא ---

 רעכוזַאב יד ייב ייס ,גנונעקרענָא סיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה ,ישזער יד יװ ןליּפש סָאד ,ןעגנור

 .קיטירק-רעטַאעט רעד ייב ייס ןוא

 -ַאעט-סקלָאפ רעשידִיי רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה ,גלָאּפרעד סיורג טימ ןוא ,טגַאװעג רָאג זיב

 .לארשי ןופ רעסישזער ַא ןעגנערבּפָארַא ןטימ ,1961 רָאי ןיא ןָאזעס ןטייווצ ןייז ןעגנַאפעגנָא רעט

 -ער רעד ןעמוקעג רעהַא זיא ,רָאי ןטנָאמרעד ןופ ,לירּפַא שדוח ןופ געט עטשרע יד ןיא

 טצעזרעביא ,"עביל ַאזַאק עסעיּפ סטוהאק לװַאּפ ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד .ןייש ףסוי רָאסישז

 -רָאפ זיא ,רָאי ןבלעז ןופ ,ילוי שדוח ןיא ;יַאמ שדוח ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןַאמפיוק השמ ןופ

 ."ךיז רַאפ ןיוש טדער ןעמָאנ ןייז; עידעמָאק סנושיק םירפא -- ערעימערּפ עטייווצ יד ןעמוקעג

 יד, עסעיּפ עשיטַאמַארד סגרעבדלָאג האל :גנוריפפיוא עטירד יד ןעמוקעג זיא רעבמעטּפעס ןיא

 ןוא רעליּפשיוש יד רַאפ ביול ןפורעגסױרַא ןבָאה ,ןעגנוריפפיוא יירד עלַא .?סָאלש ןופ עטנירַאה
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 טריפעגפיוא טָאה ןייש ףסוי סָאװ ,םעד ץוח ַא .רעטַאעט-סקלָאפ ןשידִַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעוט

 רעשירעלטסניק סלַא טעברַאעגטימ ךיוא ןָאזעס ןבלעז םעד ןיא טָאה ,ןסעיּפ יירד עטנָאמרעד יד

 וצ ידכ ,ןרעמונ-טסנוק-ןיילק לבמַאסנַא ןטימ טלעטשעגנייא טָאה רעכלעוו ,טכיל דוד רעטייל

 רָאי ןבלעז םעד .סנגרָאמירפ-הליהק יד רַאפ םַארגָארּפ םעד ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןענידַאב-

 ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולעטשרָאּפ ךס ַא ןבעגעג רעטַאעט-סקלָאפ רעשידִיי רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה

 ןיא ןוא ַאנַארַאּפ ,עפ-ַאטנַאס ,ָאירַאזָאר ןיא ןליּפש ןרָאפעגסױרַא ךיוא זיא ןוא טָאטש ןופ ןטנגעג

 ןעגנורעייפ יד וצ ,הליהק רעד ןופ ןטעברַאפ קידנעייז ,טקילײטַאב ךיז ךיוא ןוא ָאעדיװעטנָאמ

 ,ליווסעזָאמ ןיא רַאנימעס ןופ זָאלסױרַא-רערעל ןטשרע םעד ןופ

 ןכעלטפַאשטריװ ןוא ןשיטילָאּפ ןקרַאטשרַאפ ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ,רָאי םענעגנַאגרַאפ ןיא

 -עס םעד טקידנערַאּפ ךיירגלָאפרעד רעטַאעט-סקלָאּפ רעשידַיי רעלַאנָאיצַאנ רעד טָאה ,סיזירק

 ןַאד ."סָאלש ןופ עטנירַאה יד, סגרעבדלָאג האל טליּפשעג ןעמ טָאה ןָאזעס ןופ ביײהנָא םוצ .ןָאז

 -שטורק ןָאעל ןופ "ןטּפשמ ןעמ טעװ םינדחּפ ךיוא, גנוריפפיוא עסיורג ַא סטכיל דוד ןעמוקעג זיִא

 ,טנרַא קַאשז רעסישזער סלַא ןרָאװעג ןטעברַאז ןיא ןָאזעס ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .יקסווָאק

 -ץגרעביא ,ןַאמענַארג ימַאס ןופ "ןַאיטסירק ןוא בקעיק עידעמָאק יד טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו

 .ןַאמדירפ .י ןופ טצעז

 :רעליּפשיוש עקידנגלָאפ יד ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ןעגנוריפפיוא עטנָאמרעד עלַא יד ןיא

 ,רעסַאװדלָאג עשיז ,ימַאלפ עדלָאג ,ןייטשלימ .י ,וועל בקעי ,ןָאדנָאל לדיירפ ,יקסווָאכעשט דוד

 ,יקסוועינַאק עדניה ,(אקשַאגַא) יקסווָאקנאלבַאי השמ ,עווליס עינָאס ,קעניר הקבר ,ץנעלבָאק ףסוי

 -ערעש דוד ,ןעבער עלהקבר ,ןַאמשריק ָאפלָאדַא ,לעטס לעומַאס ,רעדניב םהרבא ,טַארַאב החנ

 ברַאפנעזָאר ,ןייטשנעטכיל קחצי ,גרעבנעזָאר סַיול ,ןַאמרעביל עלעגייפ ,סעצנימ סָיול ,יקסוועש

 .רעטניוו ןוא

 ,עיסימָאק-ןעיורפ עקיטכיט ַא ךיוא טריטסיזקע רעטַאעט-סקלָאפ ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ םייב

 .טייקיטעט עטיירב ַא טריפ סָאוװ

 ַא ןעגנערב :ןענייז ןָאזעס םעיינ םוצ רעטַאעט-סקלָאפ ןשידַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ רענעלּפ יד

 ןערדַאק עיינ ןדליב וצ לוש-רעטַאעט ַא טימ ןריפנָא ךיוא לָאז סָאװ ,רָאסישזער ןטנענַאמרעּפ

 -רַאפ וצ ידכ רעדילגטימ ןריברעוו וצ וצ ךיוא טערט ןעמ .עניב רעד רַאפ רעליּפשיוש עגנוי

 .רעטַאעט-סקלָאּפ ןשידַיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד ןרעכינ

 ?ַאעטרַא,

 סקַאמ ןופ גנוטייל רעשירעלטסניק רעד רעטנוא רעבָאהביל-רעטַאעט עכעלטנגוי עּפורג יד

 :ןסעיּפ עקידנגלָאפ יד טריפעגפיוא ןרָאי עטצעל יד רַאפ טָאה ,רענילרעב-

 ;גרעבלע הדוהי ןופ "ךימ טּפשמ;, ;ןעדַאפדלָאג םהרבא ןופ "רענגיל רעד, :1957 רָאי ןיא

 .(תירבע ןיא) דגמ ןרהא ןופ "קיימ קייל ייא ,, ;סמַאיליװ יסענעט ןופ ?לָאטשירק ןופ ָאָאז רעד,

 ,דלעפסעטָאג אנח ןופ "רע טברַאטש ןעוו דלַאװעג, :1958 רָאי ןיא

 .םכילע-םולש ןופ "ןשטנעמ , :1959 רָאי ןיא

 ןתנ ןופ "רחמ ועיגי םה; ;(שינַאּפש ןיא) ןַאמשַא .א ןופ "לואש תב לכימ , :1960 רָאי ןיא

 .יקסוועלימש .נ ישזער :(תירבע) םחשי

 -נירג ןוא רעסישזער רעד .ןטלָאּפשעג "ַאעטרַאא ךיז טָאה תועד-יקוליח עשיעדיא בילוצ

 ןוא טלײטעגּפָא עכעלטנגוי עקינייא טימ ךיז טָאה ,רענילרעב סקַאמ ,לרעטַאעט םעד ןופ רעד

 -סַאמ, :סרעטקַאניײא יד טריפעגפיוא ןבָאה ייז ."ןעדַאפדלָאג םהרבא; נ"דא עּפורג ַא ןפַאשעג

 .יקסװַאלושז .י ןופ "יבצ-יתבשק ,ןעזייר םהרבא ןופ "ךַאזרוא, ;יקסווָאנשזולד השמ ןופ "סעק

 סױרַא זיא ריסַאק רעד, עסעיּפ רעניטנעגרַא יד טריפעגפיוא טָאה ?ַאעטרַאפ ענעבילבעג יד

 ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ייז ןענייז רעטעּפש .(שידַיי ןיא) יטערעּפ ָאילערוַא ןופ ?עלייוו ַא ףיוא
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 ךלַאנָאיצַאנ ןטימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז זייוולייט ןוא ןלַאפעצ ךיז זיא עּפורג יד זיב -- שינַאּפש

 ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידִיי

 רעטַאעט-רעדניק

 .םולש רעד ייב רעטַאעט-רעדניק ליבַאטס ַא ןפַאש וצ ןווּורּפ ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז סע

 "לארשי תנידמ, לוש רעד ייב ןוא לוש-םכילע

 ;ןרָאװעג טריפעגפיוא רענילרעב סקַאמ ןופ ישזער רעד רעטנוא זיא ןלוש עדייב ןיא

 םולש ןופ "רעקיכלימ רעד היבוט; ;?סעקשזַארומ יד; ;גרעבנייטש .ע ןופ "עכעלקילג יד;

 גיקסיזָאדָאלָאמ .ק ןופ "רבדמ ןופ טָאג ןכָאנ ;םכילע-םולש ןופ "סנזח םעד יסייּפ לטָאמ, ;םכילע

 גרענילרעב .מ ןופ "לצרעה .רד ןופ ןפַאש ןוא ןבעל? ;ןָאסרעּפלַא .מ ןופ "דרע רעניטנעגרַא ףיוא,
 א ןופ "הימלוש, ;ץרּפ .ל י. ןופ "רַאדנערַא רעד, ;רענילרעב .מ ןופ "לארשי-תנידמ רָאי 13,

 ,ןדַאפדלָאג

 "סעט,

 לאומש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רַאנימעס ןופ ןטנעירוטיבַא ןוא רערעל עגנוי עּפורג ַא

 :טריפעגפיוא ןבָאה יקסנַאשזָאר

 .רעגניטע המלש ר"ד ןופ "עלעקרעס , :1958 רָאי ןיא

 .ץרּפ .ל .י ןופ "טייק ענעדלָאג יד , :1959 רָאי ןיא

 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןופ "טנעוו עקידנלַאפ ןשיווצ , :1960 רָאי ןיא

 "פשקילײה יד, ;ץרּפ .ל .י ןופ "רסומ, ;יקסניּפ דוד ןופ "יבצ עילימַאפ , :1962 רָאי ןיא

 ,יקסניּפ דוד ןופ

 "רעטַאעט שידיי גנוי,

 ;1957 ןיא טריפעגפיוא טָאה סערגנָאק-רוטלוק םייב עּפורג ַא

 :ישזער ,םכילע-םולש ןופ "בוט לזמ, ;רעקנעד בקעי ישזער ,םכילע-םולש ןופ "ןשטנעמ?

 .רעקנעד בקעי

 שיאערבעה ףיוא ןווורּפ-רעטַאעט

 םירפא ןב היבוט טסיערבעה ןשיטסילַאעדיא ,ןקידתונשקע םעד ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא

 ןיא ךיז טָאה (םילשורי ןיא טנייה טבעל החּפשמ יד) ימע-תב רעטכָאט ןייז ןופ ןוא רעקסיײלָא

 ןרָאי ןופ ךשמב ןבָאה עכלעוו ,רעטַאעט שיערבעה ןופ רעבָאהביל עּפורג ַא ןפַאשעג 1946 רָאי

 ןעלקַאטקעּפס ייר ַא דלעפשריה ןמלז ןופ ישזער רעד רעטנוא טריפעגפיוא

 ךוא עּפורג ַא טלעטשעגנעמַאזצ יולה השמ רעסישזער-לארשי רעד טָאה 1958 רָאי ןיא

 -יּפשיוש ןלענָאיסעּפָארּפ ןטימ "לחרו בקעי; ,לקַאטקעּפס ןשילביב ןלעניגירָא ןייז טריפעגפיוא

 ,ימראה ןבל ןופ לָאר רעד ןיא דלעפשריה ןמלז רעל

 {ןורטאית בבוח רעונ) תחנ; ןעמָאנ ןרעטנוא טריזינַאגרָאער עּפורג יד ךיז טָאה רעטעּפש

 םענופ סעידעמָאק עקיטקַאניא עלעוטקַא יד טריפעגפיוא ייז טימ טָאה דלעפשריה ןמלז ןוא

 ."שיאה התא/, ,"הפל די, ,"הבובחו יגיז, :ןושיק םירפא טסירָאמוה ןקידלארשי

 .לארשי ןייק ןעוועג הלוע לזמל ןענייז "תחנ; ןיא עטקילײטַאב בור רעד ךיוא

 ךורב גָאגַאדעּפ ןופ טריפעגנָא ,"ךסמ, עּפורג ַא טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה סע

 ,םיובנענעט
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 יד רַאפ ַאװַיי רעניטנענרַא ןופ ןטייקיטעט
 ראי 8 עטצעל

 יד םורָאװ ,ייליבוי ןטס35 ןייז ןרעייפ ָאװַיי רעניטנעגרַא רעד טעװ רָאי ןקידנעמוק םעד
 ןטנעמוקָאד ןוא טלעג ןעלמַאז טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,"ָאװַיי רענליוו ןופ דניירפ, עּפורג
 ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה ,"ָאװַיי, ןקיטנייה םענופ דוסי רעד ןעוועג זיא ןוא ,ענליוו ןיא ָאווַיי ןרַאפ
 .סערייא-סָאנעוב ןיא 1928 רָאי

 ַא טימ עיצוטיטסניא-רוטלוק עקידנעטשבלעז ַא ָאווִיי רעניטנעגרַא רעד זיא גָאט וצ טנייה
 -רַא 'זעג ,(טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-םורד ןפיוא קעטָאילביב עשידִיי עטסערג יד) קעטָאילביב
 ,וו"זַאא ןעגנולעטשסיוא ,סעירָאטידיױא-עיצקעל ,גַאלרַאפ ,יזומ ,וויכ

 רַאפ ָאווִיי ןופ סעיצקעס ערעדנוזַאב יד ןופ ןטייקיטעט יד ןכירטש עצרוק ןיא ָאד ןביג רימ
 ,רָאי 6 עטצעל יד

 (קעטָאילביב-ייל ןוא עלַארטנעצ) קעטָאילביב

 :ןרעפיצ עקידרעטייוו יד תודע ןגָאז ןקעטָאילביב עדייב יד ןופ סקּוװ ןלענש םעד ןגעװ

 11.200 ןוא רעלַארטנעצ רעד ןיא ןסנייא 33.700 ןרָאװעג טרירטסיגעררַאפ ןענייז 1956 רָאי ןזיב

 טנזיוט 40 רעבירַא קעטָאילביב עלַארטנעצ יד טגָאמרַאפ גָאט וצ טנייה .קעטָאילביב-ייל רעד ןיא

 -עגוצ יד .קעטָאילביב-ייל יד טגָאמרַאפ ןסנייא 20,000 יד ייב ןוא ןסנייא עשיפַארגָאילביבדָאִיב

 -רָאפ יד ןופ םינובזע יד ןיירַא ןענייז ױזַא .תונתמ ןוא תוינק ךרוד ןיירַא ןענייז רעכיב ענעמוק

 ףסוי ,יקסלַאגער .מ ,ןעּפיק .מ ,וװָאצנעסקַא ףסוי ,(ןסנייא 4,000 רעבירַא) ,ַאווייל השמ ענעברָאטש

 -רעטייוו יד ןיא ןענייז קעטָאילביב רעלַארטנעצ רעד ןיא רעכיב יד .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמקעה

 -רַאּפ ,שיליוּפ ,שיסור ,שילגנע ,שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שינַאּפש ,שיערבעה ,שידִַיי :ןכַארּפש עקיד

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ָאטנַארעּפסע ,ָאנידַאל ,שינעמור ,שיזעגוט

 יז --- 860'30 ןעוועג ןקעטָאילביב עדייב ןיא רעכוזַאב לָאצ יד זיא רָאי 6 עטצעל יד רַאפ

 .רעכיב 104.578 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה

 וויכרַא

 -ַאב רָאי 6 עטצעל יד רַאפ ןענייז ָאוִיי םייב וויכרַא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג 140 יד

 ךופ ןויכרַא עטַאוװירּפ ןופ סעיצקעלָאק ןוא ןטנעמוקָאד עיינ טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב קידנטייד

 -ייז ןרָאי עטצעל יד רַאפ .וו"זַאא ןרָאיטקַא ,רעביירש ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטסינָאלָאק

 י-ָאד ענעטלעז ןטלַאהטנַא עכלעוו ,ה"ע ןעּפיק .מ ןופ ןעגנולמַאז עקיטכיוו ויכרַא ןיא ןיײרַא ןענ

 לאומש ןקסע ןשיטסינָאלָאק ןופ ;דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןטנעמוק
 -ַאמעטסיס וויכרַא רעד טמוקַאב לארשי ןופ .ערעדנַא ךָאנ ןוא וװָאצנעסקַא .י ןופ .שטיוורוה לאוי

 -וטיטסניא:לארשי יילרעלכ ןופ ןכַאזקורד ענעדיישרַאפ) רעלמַאז-ָאװִיי ןופ ןעגנוקיש עשיט

 בלַאה ןוא ןָאילימ ַא רעכעה ָאוִיי רעניטנעגרַא ןופ ויכרַא רעד טגָאמרַאפ לכה-ךסב .(סעיצ
 .ןסנייא

 .סעבַאגסיױא 4.025) ןסנייא 60,449 טגָאמרַאפ ןוא טריגָאלַאטַאק זיא וויכרַא-קידָאירעּפ רעד
 ךענישרעד ןענייז עכלעוו ,(עקיכַארּפש-דמערפ 1.856 ןוא עשַיערבעה ןוא עשידִיי .179 ייז ןשיווצ
 .ןגָאלַאטַאק 78 ןיא טנכייצרַאפ ןענייז סעבַאגסיוא יד .(טעטש 171 ,רעדנעל 42) ןטנעניטנָאק 5 ןיא
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 ייזומ

 -ייטש ןשידִיי ןופ ןטקעיבָא-טסנוק ענעדיישרַאפ טגָאמרַאפ ָאוװַיי םייב ייזומ -יקסווָאקנימ רעד

 -ליב-יקסווָאקנימ 59 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ןופ ווירב ,ןקורד ענעטלעז ,ןתואיצמה רקי -- רעג

 רָאי 6 עטצעל יד רַאפ .ןעגנולעטשסיוא ענעדיישרַאפ ךעלרעי-רָאי ךרוד טריפ ייזומ רעד .רעד

 -סיוא עשיטעווָאס-שידִיי ןופ (1 :ןעגנולעטשסיוא עקידרעטייוו יד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז

 ."ָאוװיי, ןיא גנולעטשסיוא רעכיב

 -ארג (2 ,(דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטלוק רעשידַיי רעד ןגעוו סעיצקעל לקיצ ַא ןופ טיילנַאב) סעבַאג

 -פיוא ןכָאנ טיײצרָאי ןט15 םוצ) ןלַאירעטַאמ-ןרעגַאל ןוא -ָאטעג (3 ,ןַאמּפָאה לארשי ןופ ןרויוו

 -םולש (5 ,עניטנעגרַא ןיא טרָאװ טקורדעג שידִיי רָאי 60 (4 ,(ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטש

 ןרויװַארג ןוא רעדליב (6 ,(גָאטנרױבעג ןקירעי-100 ןייז טימ תוכיישב) גנולעטשסיוא-םכילע

 ענעברָאטשרַאפ עגיה ןופ (7 ,ןַאלַאב .א ןוא ןייטשנייו .א ןטסינרעדָאמ-רעלטסניק עגיה יד ןופ

 -נַאמ לאפר ,לטייבנעדייז שרעה ,ןַאמסייוו ַאדיא ,ןרָאהכיײא .ב ָאעל ,םיובלעשטייא .מ) רעלטסניק

 לארשי רָאטּפלוקס ןופ (8 ,(םולבנעגייפ השמ ,יקסווָארימענ ןימינב ,יקסווָאקנימ ץירָאמ ,גייווצלעד

 -ַאמ-ןברוח (10 ,טיוט ןשיגַארט ןייז ךָאנ טיײצרָאי ןטס20 םוצ יקסווָאקנימ ץירָאמ (9 ,ןַאמפָאה

 14 ןופ (12 ,רענעמס ָאדרַאנרעב ןופ ןרויװַארג (11 ,(סעצָארּפ-ןַאמכייא ןטימ תוכיישב) ןלַאירעט

 ןוא ןלױּפ ןיא ןלוש ןוא סעגָאגַאניס) ,ןַאמרעדעּפ ָאדרַאנרעב ןופ ןרויװַארג (13 ,רעלָאמ-לארשי

 יייצ (16 ,(גָאטנריובעג ןטס75 ןייז וצ) לַאגַאש קרַאמ ןופ סעיצקודָארּפער (15 ,(רעדנעל ערעדנַא

 .רעדניק-לוש ןופ ןעגנונעב

 -עפער עטסַאּפעגוצ טימ טײלגַאב ןוא טכוזַאב טוג ןעוועג ןענייז ןעגנולעטשסיוא עלַא יד
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 טעמדיוװעג ןעוועג ןענייז ןעגנונעכייצ-רעדניק יד ןופ גנולעטשסיוא רעטצעל רעד תעב .ןטַאר

 ןוא לוש-הילצרה ,לוש-ןעזייר ןמלז ,לוש-םכילע-םולש :ןלוש עקידרעטייוו יד ןטנוװָא עלעיצעּפס

 ,רעליש יד ןוא רערעל יד ןטנװָא יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .2 'מונ ביבא-לת עלוש

 גַאלרַאפ

 -רעטייוו יד ָאווִיי רעניטנעגרַא ןופ גַאלרַאפ םייב ןענישרעד ןענייז רָאי 6 עטצעל יד רַאפ

 :סעבַאגסיוא עקיד

 בושי ןגיה ןופ עטכישעג רעד וצ ןטעברַא גנולמַאז ַא -- 6 'מונ ןטפירשדָאװַיי יגרַא (

(1956. 

 בושי ןגיה ןופ עטכישעג רעד וצ ןטעברַא גנולמַאז ַא -- 7 'מונ ןטפירשדָאװַיי יגרַא 4

(1958). 

 -ָאנטע ַא ןגעו תונורכז -- רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידִיי -- ןַאמטכער םהרבַא (3

 יקסנַא .ש ךרוד טריפעגנָא 191471912 ןרָאי יד ןיא ענַיַארקוא ףיוא עיצידעּפסקע רעשיפַארג

(1958). 

 -קודָארּפער 37 טימ עבַאגסױא טסנוק ַא -- (עגַאלפױא עטייווצ) םָאבלַא-יקסווָאקנימ (4

 .(1958) יקצינטישז .ל ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ --- רעלָאמ ןטמירַאב-טלעוו ןופ סעיצ

 2605 ע 1155 0016 5 4035 סעמעט עשידִיי ןגעוו ךובלמַאז רעשינַאּפש ַא 65

15{ (1958), 

 ."ןטייש עטנערברעד טשינ; ןייטשנרעב .וװ יכדרמ (6

 -יבייקצַאש עלופ ַא ןוא ןעייסע ןוא ווירב ןופ גנולמַאז ַא -- ךוב-יקצַאש בקעי ר"ד (

 .(1958) עיפַארגָאילב

 -גיּפש סָאװ ,ןעמכילע-םולש ןופ רעדליב ענעבילקעגסיוא 60 -- םָאבלַא-םכילע-םולש (8

 ןוא ןסעיּפ-רעטַאעט ענייז ןופ סעיצַארטסוליא ךיוא ;ןבעל ןייז ןופ סעכָאּפע ענעדיישרַאפ ּפָא ןעל

 .(1959) ןשוַאנָאסרעּפ

 ,(1961) עיצַארעּפָאָאק-רַארגַא רעשידַיי רעד טעמדיוועג -- 8 'מונ ןטפירשדָאװַיי !גרַא (9

 ןגעוו ןעייסע ןופ גנולמַאז ַא -- ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא ןופ תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס 0

 ענעדיישרַאפ ןיא רעביירש יד ןופ ווירב ייר ַא .רעביירש ענעמוקעגמוא עשיטעווָאס-שידַיי יד

 -עווָאס יד ןופ ןָאקיסקעל ןשיפַארגָאילביב-ָאִיב ןוא סָאטָאפ לָאצ עסיורג ַא טלַאהטנַא .ןדָאירעּפ

 .(1962) רעביירש עשיט

 .ןטפירש'ָאװַיי !גרַא דנַאב רעטפ :ןבעגוצסױרַא ןעזעגסיוארָאפ זיא סע

 ַא -- "תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות, סרעעב .י יּפָארּפ ןופ גנוצעזרעביא עשינַאּפש ַא

 -ַאמ עשיטנעטיוא ןופ עזַאב רעד ףיוא עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןגעו גנושרָאפ עטסיינ

 .ןלַאירעט

 .ןַאלּפַאק קחצי ןַארעטעװ ןשיטסינָאלָאק ןשידִיי םענופ תונורכז ךוב ַא

 .סיניגָא ןכעלטנגוי ןופ (שינַאּפש ןיא) ם"במר ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא 1

 ַאװִיי םייב לקיצ-עיצקעל

 -ַאמעט יד .רערעהוצ םלוע ןסיורג ַא וצ ןעַיצ ָאוַיי ןיא סעיצקעל עקיטכַאנרַאפ-תבש יד

 טעמדיוועג ןענייז ,ןבעל ןשידִיי ןופ סעטַאד ענעדיישרַאפ וצ טסַאּפעגוצ -- סעיצקעל יד ןופ קיט

 -ָארּפ-"לארשי ,גנויצרעד ,רָאלקלָאפ ,טפַאשנסיװ ,עמַארד ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד

 יד רַאפ רָאי 6 עטצעל יד רַאפ ןטָארטעגסױרַא ןענייז ןרָאטקעל עקידרעטייוו יד .וו"זַאא ןעמעלב

 -רעיוא םירפא ,ןָאסקַאסיא .י ,ה"ע ףרָאדנעשַא .י ,בידא לחר :(ב"א ןטיול) עירָאטידואזָאוַיי
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 ,רינ"רב בד ,יבצ-ןב רסיא ,ןייטשנרעב .מ ,יקסנַאשָאטָאב .י ,יקסוטרא .י ,רעקיטָא לארשי ,ךַאב

 ,ענווָאכוד ןָאעל ר"ד ,רעניבעג .ב ,קַאג לאוי ,ה"ע ןַאמזורג .ל .י ,ןרוג לכימ ר"ד ,קוסרוב ריאמ

 רואינש ,גוצרעסַאװ ןמלז ,טסברעה יכדרמ ,ןַאמכיוה ךורב ,ןבא-רה בקעי ר"ד ,דלעפשריה ןמלז

 ,ווָאקרוט קרַאמ ,לקדח .ל .י ,לבבורז .י ,ןארפאז .א ,יקצינטישז .ל ר"ד ,קַאז םהרבא ,ןַאמרעסַאוו

 -רעל קילַאפ ,יקסּפיל .י ,וועל לקיר ,רעמרעל רוטרַא יּפָארּפ ,שטיוועקרוי .א ,שטיוװָאסַאנַאי קחצי

 -יינ .ש ,רעלהאמ לאפר ר"ד ,ה"ע ןשבמ .א ר"ד ,רעטרעלעג םחנמ ר"ד ,ןיקרעמ השמ ר"ד ,רענ

 -גיפ םייח ,רעמירפ לרעב ר"ד ,םייבלעדע ריאמ ר"ד ,הנס החמש ,וָאקינשזָאּפַאס ןושרג ,זיוה

 -ּפַאק הדוהי ר"ד ,רעקוצ הימחנ ,ןיקסעפ םהרבא ,ןַאמלרעּפ ףסוי ,ענבולדָאּפ קחצי ,ןייטשלעק

 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח טעמדיװעג גנולעטשסיואזָאװיי

 יש רעניטנַאטסנָאק .מ ,לעיק לאיחי יפָארּפ ,ןעיארק .ט ,סײהּפַאנק השמ ,ןַאמפיוק יכדרמ ,ןַאל

 ר"ד ,גרעבנירּפש .מ ,ימדש .מ יּפָארּפ ,ןייש ףסוי ,ןעזיור ףסוי ,גרעבנעזָאר םולש .יקסנַאשזָאר

 .ירמש הירא ,יירעדנעש השמ ,ןַארּפַאש .נ ,גרעבנייטש .מ

 ןופ ןטרעצנָאק ר ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענייז ןעלקיצ-עיצקעל יד ןופ ןעמַאר יד ןיא

 -צינילק הקבר :ןרַאוטרעּפער ערעייז טימ ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע .דיל ןשיערבעה ןוא ןשידִיי

 יד ,ןַאמשיײלפ לרתסא ,ןַאלּפַאק ַאמיס ,סירּפיצ לעקַאר ,ןיוועל ַאטינַאוכ ,רענייוו ןָאעל -- יק

 ,רעלדניוו ַארָאד ,רערעל ַאמרָאנ -- יקסװָאבַארג ךורב ,רעגניז ַאנַאסוס ןיטסיטרעצנָאקדָאנַאיּפ

 ,דלעפשריה ןמלז ,רערוַאמ ףסוי ,רעקנעד בקעי

 ,יקצערָאמ תידוהי ,ןַאמרעגניז ַאטרעב :ןטָארטעגפיוא ןענייז ןטרעצנָאק עלעיצעּפס טימ

 -רעטַאעט ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא סע .יקצינילקהקבר ,יקסווָאבַארג ךורב ,"רוניכ, טעטרַאויק

 ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידִיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ָאװַיי םעד תבוטל גנולעטשרָאפ

 יקסניּפ דוד ןגעוו סרוק ַא טימ ןמז-רוטלוק רעד ןביױהעגנָא ָאוִיי ןיא ךיז טָאה 1961 רָאי ןיא
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 ,סעיצקעל 10 ןעמונעגמורַא טָאה סרוק רעד .יקסנַאשזָאר לאומש ןופ טריטקיד ,ןפַאש ןייז ןוא

 עשידַיי ןופ ןטנעװלָאסבַא ,סרערעל ,טנגוי רעקידנרידוטש ןופ טכוזַאב טוג ןעוועג ןענייז עכלעוו

 .ויזַאא ןלושלטימ

 ןוגינ ןשידִיי ןופ גָאט

 -עג זיא ןמז-רוטלוק ףוס ןדעי ןייא טנדרָא ָאוַיי רעד סָאװ ,"ןוגינ ןשידִיי ןופ גָאט; רעד
 ןוא רעשידִיי ןופ לַאװיטסעפ ַא זיא סָאװ ,בוט-םוי רעד .בושי רעזדנוא ןיא עיצידַארט ַא ןרָאוװ

 -ירבַאפ סָאלרַאק ןופ גנוניוװ-רעמוז ןיא ,טפול רעיירפ רעד ףיוא רָאפ טמוק ,הניגנ רעשיערבעה
 ןרַאפ ןגָארטעגיײב ןרָאי עטצעל יד ןבָאה ןטסיטרַא ,סנירעגניז ,רעגניז עקידרעטייוו יד .טנַאק

 -נעד בקעי ,רעסַאװדלָאג עשיז ,ןַאמטוג ןרהא :(ב"א ןטיול) "ןוגינ ןשידִיי ןופ גָאט, ןופ םַארגָארּפ

 קחצי ,דניקלַאז סקַאמ ,יקסנישזלָאז ינַאפ ,רעלדניוװ ַארָאד ,רענייוו ןָאעל ,דלעפשריה ןמלז ,רעק

 ,ץַאק סָאקרַאמ ,יקסנַאמרופ סקַאמ ,קַאנרעטסַאּפ ינעשז ,רַאמ ַאיפָאס ,ןיוועל ַאטינַאוכ ,יקסּפיל

 -רעב ,הליהק רעד ייב רָאכ ןופ רעטייל רעד .ןַאמזייר הרובד ,לעּפַאר רתסא ,יקצינילק הקבר

 .רעדיל עשיערבעה ןוא עשידִיי ענעדיישרַאפ םלוע ןטימ ןייא טגניז ,רעייפ ָאדרַאנ

 רעד ןופ קרעװרעטפומ, רַאפ "ָאװִיי םייב טפַאשלעזעגירוטַארעטילא
 "רוטַארעטיל רעשידִיי

 רעד ףיוא ,1961 רעבמעטּפעס ןטס232 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טפַאשלעזעג עקיזָאד יד

 -טנַא טפַאשלעזעג יד ."קרעוורעטסומ, יד ןופ רָאטקַאדער ,יקסנַאשזָאר לאומש ןֹופ וויטַאיציניא

 . ןטנוװָא ָאוַיי ןופ לַאז-קעטָאילביב ןיא טַאנָאמ ןדעי ןייא טנדרָא ,טעברַא עוויסנעטניא ןַא טלקיוװ

 -ָאד יד ןטפערק עכעלטנגוי ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,רוטַארעטיל רעשידִיי דעד טעמדיוועג

 .יקסנַאשזָאר לאומש ךרוד טריפעגנָא טרעוו ןוא עקיגנעהּפָאמוא ןַא זיא טפַאשלעזעג עקיז

 ָאװִיי םייב עפורגיןעיורפ

 ןעוועג זיא עכלעוו ,ָאװִיי םייב עּפורג-ןעיורפ ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 םייב לעיצעּפס ןוא ָאווִיי םעד תבוטל ןעגנומענרעטנוא ענעדיישרַאפ ןענעדרָאניײא םייב וויטקַא רעייז
 ."ןוגינ ןשידַיי ןופ גָאט.

 1964-1962 רָאירעּפ ןרַאפ ָאוויי ןופ גנוטלַאװרַאפ

 .יקצינטישז .ל ר"ד -- == == יה יה יד יד הד יד = רעציזרָאפ

 קַאז םהרבא -- --= -ה -= ז-ה == רעציזרָאפ-עציוו רעטנ

 שילזיימ עיטָאמ -- -- -- == == - רעציזרָאפ-עציוו רעט2

 שטיוועקרוי ןרחא -- -- --= == דה זה זה זה -- רַאטערקעס

 סעכער .מ .ש -- -- =- יה יה יה חד ז- רַאטערקעסדָארּפ

 ינַאמשיּפ .א -- -- -- == == =- יד יד חד יד - ריסַאק

 רעפָאה ./ -- -- == יה == == יד יז - ריסַאקדָארּפ

 טסיײג דוד -- -- -- חה זה זה = רַאטערקעס-ןטקַא

 ,דודג .ש ,ןַאמשירפ .מ ,ןייטשלעדע .ב ,טנעמַאיד םולש ,קנַאלב .י ,גרעבנעזייא דוד : רעדילגטימ

 ,רעזַאל-ןרעיימ .מ ,קעטַאיװק .מ ,קעטַאיװק .ב ,לעּפמַאק .ש ,ךַאמסיא ךורב ,גרעבצלָאג הנוי

 .רעקוצ .נ ,ןַאמרעסַאװ .ה ,יקסנילָאװ ןנח ,שטיװָאלָאטס .י ,גרעבנייוו ףלָאװ ,רעקעּפ .י ,ךעשזרָא .וז
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 ראסשס רק :נ

 "ןרענטַאנ .ד .ח,, ןייארַאּפ רענייוש רעד

 ןרָאי עטשרע

 ןייז תעב ,גרעבמָאנ דוד שרעה ןופ עוויטַאיציניא רעד ףיוא ,1922 רָאי ןיא טעדנירגעג

 -נייא ךיוא טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעוועג טשרעוצ ןייארַאפ רעד זיא ,עניטנעגרַא ןיא ךוזַאב

 וויטיניפעד ןרָאװעג טריזינַאגרָאער רע זיא רעטעּפש טייצ ַא רָאנ ,ןרָאיטקַא עשידִיי יד ןסָאלשעג

 -רענָא ןופ ןכייצ ןיא ,"גרעבמָאנ .ד .ה ןייארַאפ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ,גנודנירג ןייז טריריּפסניא טָאה סָאװ ,רעביירש ןשידִיי ןסיורג ןרַאפ גנונעק

 -עפָארּפ טּפיוהרעד ,רעביירש קינייװ .גנוי ןעװעג בושי רעזדנוא ךָאנ זיא טייצ רענעי וצ

 -קיטכיוו עמַאס סָאד ןעוועג ,וויטָאמ רעשיטע רעד זיא רַאפרעד .טַאהעג ָאד רימ ןבָאה עלענָאיס

 רעווש ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,החּפשמ-רעביירש עניילק יד ךיז ןשיוװצ ןדניברַאפ טָאה סָאװ עטס

 יד ,םערָא ןעוועג ללכב זיא בושי רעד .יירעביירש ןופ טשינ רעבָא ,ןטעברַא ײלרעלַא ןופ ןבעל

 -ָארּפ רעייז סָאװ ,רעביירש עלעפייה םעד ןבעל םוצ גרַאק ןבעג טנעקעג םיוק ןבָאה ןעגנוטייצ

 ןבעגעגוצ סָאװ-קינייװ ייס-יוו-ייס טלָאװ ,טײקטריזינַאגרָא עלענָאיסעפ

 רעד ,ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ,ןעוועג זיא יירעביירש ןופ ןּפיצנירּפ עשיטע יד ןטיהּפָא סָאד

 .ןעגנוטלַאװרַאפ ענעדישרַאפ יד ןופ טייקיטעט רקיע

 ענעזיוועגנָא יד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא טעברַא-רוטלוק ַא ןרָאװעג טריפעגנָא ךיוא זיא'ס

 עקידתונשקע ןַא טריפעגנָא ןוא ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ךָאד רעביירש יד ןבָאה ,ןטייקירעוװש

 ,גנוקידייטרַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ ןופ טיבעג ןפיוא וליפַא ,טעברַא

 טריזינַאגרָאער טרעוװ ןײארַאפ-רעביײרש רעד

 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ןעגנוטלַאװרַאפ ןטיבעג ךיז ןבָאה רָאי 30 עּפַאנק ןופ ךשמ ןיא

 ןייק .ןעגנוטייצ עשידִיי ייווצ יד וצ טייקירעהעגנָא ריא טיול ,עּפורג רעטייווצ ַא רעדָא רענייא

 ,עטקנערשַאב ַא ןעוועג רעבירעד זיא טעברַא יד .טשרעהעג טשינ טָאה םולש

 טלייוועג זיא סָאװ גנוטלַאװרַאפ יד .טרעסעבעג ליפ עגַאל יד ךיז טָאה רָאי 1212 עטצעל יד

 -נַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טלייוועגרעביא םייוניש עניילק טימ זיא 1951 רָאי ןיא ןרָאװעג

 ,טייצ רעצ

 טָאה ,רעציזרָאפ סלַא יקסנַאשָאטָאב בקעי טימ 1951 רָאי ןיא גנוטלַאװרַאפ עטלייוועג יד

 -נָא ךיילג ןבָאה רימ סָאװ ןטנוװָא עשירַארעטיל יד .ןייארַאפ ןופ טעברַא-רוטלוק יד טריזיוויטקַא

 ,ןגעלָאק ןופ רעכיב עיינ ןופ ןעניישרעד םוצ תוביסמ יד ,ןטקַא-רוטלוק יד ,ןריפכרוד ןביוהעג

 רעד טימ גנודניברַאפ יד ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא ךיג רָאג .םלוע ןסיורג ַא ןעִיצ ןעמונעג ןבָאה

 זיא רעביירש ןשידִיי םענעעזעגנָא ןַא ןעגנערבוצּפָארַא וויטַאיציניא יד .טלעוו רעשידִיי רעסיורג

 .ה"ע ושָאטַאּפָא ףסוי רעביירש ןטמירַאב ןפיוא ןלַאפעג זיא לַאװסיױא רעד .ןרָאװעג טריזיטערקנָאק

 -רעביירש יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז טָאה עניטנעגרַא ןיא ןייז סושָאטַאּפָא

 ןיא בעלפיוא רעד .ןפלָאהעגטימ ןייארַאפ רעד טָאה זדנוא וצ ןעמוק רעייז וצ סָאװ ,םיטילּפ

 רעביירש רעסיורג רעד .רעכעלנייועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא הביבס רעשירַארעטיל רעזדנוא
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 -רַא ןופ הביבס רעשידִיי רעד ןיא טמערַאװרעד ךיז טָאה רע; זַא טרעלקרעד ךעלטנפע טָאה

 ."םייה רעטלַא רעד ןיא םיא טנָאמרעד סָאד זַא ,עניטנעג

 טָאה ,בושי ןופ טסַאג-רעביירש רעד יװ ןושָאטַאּפָא טימ ,1952 ןופ ןָאזעס-רוטלוק רעד

 ,םורַא רָאי ַא ןיא .ןייארַאפ ןופ שזיטסערּפ םעד ןביוהעג קרַאטש ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג

 עּפורג רעד ןופ רעטכיד ןטמירַאב םעד לארשי ןופ ןעגנערבוצּפָארַא ןעגנולעג זיא ,1953 ןיא

 ,רעוועקצוס םהרבא ,דיל ןשידַיי ןופ רעטסיימ םעד ,ענליוו-גנוי

 םעד דובכ טפַאשרַאפ טָאה ןוא גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא ָאד ןייז סושָאטַאּפָא ביוא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,ןטַארעפער עטשרע ענייז ןוא ןעמוק סרעוועקצוס זיא ,ןייארַאפ-רעביירש

 -ַאב ןעוװעג עלַא ןענעז ,רעקעמשנייפ יד ייס ,םלוע רעטיירב רעד ייס .עיצַאסנעס ַא ןיא שממ

 -טסניק עטפַאהרעטסיײימ ענייז ןופ ןוא רעטכיד ןגנוי ןופ סעדער עשיטעָאּפ-ךיוה יד ןופ טרעטסייג

 .טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ עכָאּפע-ןברוח רעד ןופ ןעגנורעדליש עשירעל

 יד טָא ןוא .רָאי 40 ןרָאװעג טלַא רע זיא ,טסַאג רעזדנוא ןעוועג זיא רעוועקצוס תעב

 -ָאטעג יד ןופ טעָאּפ םעד זיא'ס ןוא .ןייארַאפ-רעביירש םעד ךרוד ןרָאװעג טרעייפעג זיא עטַאד

 ,קרעוו ענייז ןופ בײלקּפָא ןַא ןופ עבַאגסיוא-סוסקול יד הנתמ ַא ןרָאװעג ןגָארטעגוצ רעדיל

 ,ןטלעװ יירד ןופ, :טלטיטַאב טָאה רעטכיד רעד סָאװ

 -ביל ,טײקמערַאװ טימ טלגנירעגמורַא טסעג-רעביירש יד ,טגָאזעג יװ ,טָאה בושי רעד

 רעד .סעיצקעל ערעייז וצ טמָארטשעג זײװנסַאמ טָאה ןעמ ;טעטעיּפ ןוא גנונעקרענָא ,טפַאש

 טנעקעג רעטיירב ךָאנ טָאה רע ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,טגיילרעד טשינ הלילח ייז וצ טָאה ןייארַאפ

 ,טעברַא-רוטלוק ןייז ןעלקיװרעדנַאנַאפ

 ןארָאזַאב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טלָאװ ןייארַאפ-רעביירש רעד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןופ רעמענּפָא זירק םעד ןרעטיירבסיוא קיטייצכיילג ןוא טסעג עשידנעלסיוא טימ בושי םעד

 ןופ עוויטַאיציניא עטרעװסנביול רעייז ַא ןעמוקעגרעטנוא רעבָא זיא'ס .רוטַארעטיל רעשידִַיי

 -וצּפָארַא ,שדוח-רעכיב ריא וצ הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 טייקכעלגעמ ַא םלוע םעד קידנבעג ,ןרָאטקעל ןוא רעלעטשטפירש עשידִיי עסיורג ןעגניירב

 .ןטַארעּפער עטסעב יד טלָאצַאבמוא ןרעה וצ

 .טלָאװעג טשינ ךיוא ןוא טנעקעג טשינ טָאה ןייארַאפ-רעביירש רעד זַא ךיז טייטשרַאפ

 ,טעברַא-רוטלוק ,רענעדנוברַאפ תואצוה עסיורג טימ ,רעד טָא ןיא ,הליהק רעד טימ ןרירוקנָאק

 ןופ טסעג"רעביירש ןטעברַאפ םייב ,ןקריוווצטימ ןעמוקעגסיוא ךָאנ זיא ןגעווטסעד ןופ

 עבושח יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךַאברעיױא םירפא ןוא סיוװעשַאב קחצי ןופ ןעמוק םוצ ,דנַאלסיױא

 ."גרעבמָאנ .ד .ה ןייארַאפ-רעביירש ןופ טסעג

 -גסיוו ןוא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ענעעזעגנָא ערעדנַא עלַא ךיוא

 םייח ,יקצַאש ר"ד יו ,עניטנעגרַא טכוזַאב קילדנעצרָאי ןטצעל םעד ןיא ןבָאה סָאװ טפַאש

 עבושח יד ןעוועג ןענייז ,ערעדנַא ןוא גרעבלע הדוהי ,לקיב ר"ד ,רעלגירטש יכדרמ ,עדַארג

 .טייקשירבח ןוא דובכ סיורג טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה'מ ןוא ןייארַאפ-רעביירש ןופ טסעג

 ןושלישידִיי ןופ תובישח רעד רַאפ

 -ילדנעצ ףיוא טרילָאקָאטָארּפרַאפ רימ ןעניפעג ,ןייארַאפ ןופ רעכיב-ןטקַא יד קידנרעטעלב

 ןוא ,שידַיי רַאפ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ףמַאק ןקידרדסכ םעד ,ןטייז רעקילדנעצ ןוא רעק

 ּתבוטל גנוניישרעד רעוויטיזָאּפ רעדעי ןרָאװעג ןזיװעגסױרַא זיא סָאװ גרָאז עקיטכירפיוא יד

 .ןושל-עמַאמ רעזדנוא ןיא טייקשירעפעש רעד ןוא שידִיי

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןייארַאפ רעד טָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 גנוריזינַאגרָא רעד רַאפ ,"ךַארּפש רעשידִיי רעד ןופ תובישח רעד רַאפ עגילא ַא ןופ גנודנירג

 -טנפע עסיורג ןופ גנוריזילַאער רעד ןיא ןוא ?ןסרוק-שידִיי ערעכעה, ןריפוצנייא ווּורּפ ַא ןופ

 .ץנערעפנָאק-ןכַארּפש רעציווָאנרעשט טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ גנורעייפ יד יװ ,ןטקַא עכעל
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 ןוא טקַא-עלעדנעמ ,גנונָאמרעד-ץרּפ ַא ,רָאינריױבעג ןטסטרעדנוה ןייז וצ ,טנװָא-םכילע םולש

 .רעקנעד ןוא ןטסירטעלעב עשידִיי סיורג ןופ ןעגנונָאמרעד ערעדנַא ךס ַא

 ַא יו טריפעגנייא ןייארַאפ רעד טָאה ,רעביירש עשידַיי רעניטנעגרַא יד ךייש זיא'ס סָאװ

 ןופ עיצקעלעס עגנערטש ןייק קידנכַאמ-טשינ ,ןשטנעמ ןשירעפעש ןדעי ןקיטומרעד וצ עמרָאנ

 םעיינ ןדעי ןופ גנוניישרעד יד טרעייפעג טרעוו ,ןגעלָאק יד ןרילומיטס וצ ידכ .טעטילַאוװק

 סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .גנונעקרענָא עקירעהעג יד טלייטעגוצ טרעװו רעביירש םעד ןוא ךוב

 אליממ טמוק ךָאד רעבָא ,טרָאװ ןופ ןיז םענעמונעגנָא ןיא ,קיטירק ןופ ןטנװָא ןייק טשינ ןענייז

 רעד זיא ללכב רעבָא ,ןטייווצ ַא ןוא קרעװ ןייא ןופ ץַאשּפָא םעד ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא סױרַא

 יד זַא טייקרעכיז רעד ןיא ,טייקשירעפעש ןקיטומרעד וצ ןסיוא ּפיצנירּפ רעטלעטשעגנייא

 .ןרעװ טרילומיטס ןלעװ ןגעלָאק עשירעפעש יד ןעװ טלָאמעד ,ןעמוק ןלעװ רעכיב עלופטרעוו

 רעביירש עגיה ןופ ןעגנורעייפילבוי

 םעניא סעטַאד עקיטכיוװ ןרָאװעג ןעקנָאשעג זיא טײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב רָאג ַא

 .סעבַאגסױא ןוא רעביירש עשידִיי רעניטנעגרַא ןופ ןבעל

 -רושז ןשירַארעטיל םענופ ייליבוי רעקירָאי-25 רעד ןרָאװעג טרעייפעג קירעהעג זיא ױזַא

 -עמייב רעניטנעגרַאק רָאי 20 .ןַאמזורג .ל .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"לגיּפש רעד, לַאנ

 ,"אקווד, רָאי 10 .רוזַאמ קילעז ןופ טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא לַאנרושז-רעדניק רעד ,"ךעל

 המלש ןופ טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא ,לַאנרושז רעשיפָאסָאליפ-שירַארעטיל רעקיגָאװ רעד

 טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא ,"רעטעלב עשירַארעטיל עטרירטסוליא, רָאי 7 .שטיווָאקסוס

 םעד טימ .רָאי 50 ןרעוװ גנוי ןייז וצ ,רעלסעצ לאומש רעטכיד םעד רַאפ .סײהּפַאנק השמ ןופ

 .רענרעל קילַאפ רעביירש ןרַאפ טנװָא ןַא -- וויטָאמ ןקיבלעז

 -ָאב בקעי ,רעציזרָאפ ןופ רָאי-ריובעג עטס60 סָאד ןרָאװעג טרעייפעג 1955 ףוס זיא'ס

 ןייז ןקידנערַאפ םוצ ךיוא .טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןטרעטיירבעגסיוא ןַא ךרוד ,יקסנַאשָאט

 םיא דובכל ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ,ןייארַאפ ןופ טנעדיזערּפ רעד ןייז רָאי ןיינ ךָאנ ,ץנעדַאק

 ןייארַאפ ןרַאפ ןעוטפיוא עקיטכיוו ענייז טנכײצעגּפָא ןבָאה םירבח ּווװ ,טעקנַאב-גנונעגעזעג ַא

 ,דָאירעּפ-טעברַא ןגנַאל ןופ ךשמ ןיא ,בושי ןרַאפ ןוא

 -עגכרוד ןענעז סָאװ ןעגנורעייפ עלַא ןענעכערוצסיוא ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 ןטיירב םעד ןענעקַאב וצ קעווצ ןטימ ץלַא ,קילדנעצרָאי ןטצעל ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג טריפ

 ןוא ןשטנעמ-ןעּפ ערעזדנוא ןופ ןעגנופַאש יד טימ ,רעביירש םירבח יד ךיוא עקַאט ןוא םלוע

 .ןגעלָאק עשירעפעש יד ןרילומיטס קיטייצכיילג

 13 עקצַאמָאלט בולק

 רעדילגטימ ןעוועג סנטסרעמ ןענעז סָאװ ,םיטילּפ-רעביירש יד רעהַא ןעגנערבּפָארַא ןטימ

 -מיס שטָאכ עוויטַאיציניא יד ןעמוקעגפיוא זיא ,עשרַאװ עקילָאמַא ןיא ,13 עקצַאמָאלט, ןופ

 ןטמירַאב ןופ ןעמָאנ םעד ןקיביײארַאפ ןוא הביבס ענעדנּוװשרַאפ יד ןבעלוצפיוא ָאד שילָאב

 .בולק ןשירַארעטיל

 טרידנעטערּפ טשינ לָאמנייק ,ןדָאב רעניטנעגרַא ףיוא ,בולק רעקיזָאד רעד טָאה יאדווַא

 רערָאג רעד רעביא ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה סָאװ עיצוטיטסניא רעװעשרַאװ יד ןטערטרַאפ וצ

 ףתוש ַא זיא ,עגַארּפ ןוא עשרַאװ ןקילָאמַא ןופ ןטנעדיזער ןופ דנַאברַאפ רעד .טלעוו רעשידִיי

 סָאװ עיגלַאטסָאנ רעד ןופ טבעלַאב ,"עירעפירעּפ, עקיטיינ ױזַא יד טיג ןוא ,13 עקַאמָאלט; וצ

 .סױרַא ייז ייב טפור בולק םענעי ןופ גנורענירעד יד

 -עגרָאפ תוביסמ עשירַארעטיל ןוא ןטנוװָא-גנורעַאב עטנָאמרעד-רעירּפ יד ןופ ךס ַא ןענייז

 -יירפ ןטייווצ ןדעי טריפעגכרוד ןָאזעס-רוטלוק ןיא טָאה סָאװ ,13 עקצַאמָאלט בולק ןיא ןעמוק
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 "-ןעיורפ יד .ןרָאװעג טכוזַאב קרַאטש קידנעטש טעמכ ןענעז סָאװ ןטנװָא .תבשי-גנוע ןַא קיט

 -וצ יד טלדנַאװרַאפ ןוא דוביכ ןקירעהעג םעד טימ טגרָאזַאב טָאה דנַאברַאפ םייב עיסימָאק

 .תוביסמ ערַאילימַאפ עמענעגנָא ןיא ןטפנוקנעמַאז

 ,טצעזעגרָאפ טרעוו טייקיטעט-רוטלוק עקיזָאד יד

 ןטקַא-הרכזא ןוא סעימעדַאקַא-רעיורט

 טפָא וצ ןיוש רעדייל -- ,ןרָאי עטצעל יד טדייל רוטַארעטיל רעזדנוא סָאװ ןטסולרַאפ יד

 ןרעװ רעביירש ענעברָאטשרַאפ יד ןופ קרעװ יד ןוא ןייארַאפ-רעביירש ןופ טנָאמרעד ןרעוו --

 .טנידרַאפ סע ןבָאה ערעזדנוא רעפעש עקיטסייג עקיזָאד יד יו ןביױהעגסױרַא

 -נייא ןענייז עלַא ייז רַאפ סָאװ ,רעביירש עשידִיי עשידנעלסיוא לָאצ רעסיורג רעד ץוח

 עשימייה ערעזדנוא רַאפ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז ,סעימעדַאקַא-רעיורט ןרָאװעג טנדרָאעג

 .תוביסמ-סגנונָאמרעד ןוא ןטקַא-הרכזא רעביירש ענעברָאטשרַאפ

 -נַאלַאט רעד ,יקסניגרעשטַאק עקרעמש ,ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעד

 לאלצב טסילַאנרושז רעד ,ףרָאדנשַא לארשי ,גרוטַאמַארד ןוא רעלייצרעד ,רעטכיד רעטריט

 טָאה סָאװ ,גרעבנירג לרעב רעביירש רעשידַיי רעניטנעגרַא רעטריטנַאלַאט רעד ןוא לעקרעט

 -רעיורט עלופקורדנייא ףיוא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז -- ןבעל ןייז וצ טכַאמעג ףוס ַא ןיילַא

 רעד רַאפ טיידַאב ןוא םענרַאפ ןייז טיול ןרָאװעג טצַאשעגּפָא זיא ייז ןופ רעדעי ּוװ ,סעימעדַאקַא

 .רוטַארעטיל רעשידִיי

 -לַאגער .מ ,םייהסוש .ל .א :יװ ,ןגעלָאק ענעגנַאגעגקעװַא טייצ רעד רַאפ ערעדנַא יד ךיוא

 ,יקסוָאניטנַאטסנָאק השנמ ,ןײטשטינַארג השמ ,לַאגיס בקעי ,ווָאצנעסקַא ףסוי ,ץ"כ עיניּפ ,יקס

 -רַאפ ןופ ןענעז ,שטיװָאקרעמש והילא ,גרעבנזייא םהרבא ,גרעבדלָאג םירפא ,שטַאקט םהרבא

 .ןרָאװעג טנָאמרעד טייצ רעקירעהעג רעד ןיא ןייא

 -רָאטשרַאפ יד ןענָאמרעד וצ בוחנרע ריא טליפרעד גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןפַאשעג ןבָאה ייז סָאװ קרעװ יד ןרעװ-ןסעגרַאפ ןופ ןבײהסױרַא ןוא ,ןגעלָאק ענעב

 ץנַאטנעזערּפער ןוא טייקיטעט טעלענַאיסעּפַארּפ

 ןייז רַאפ טַאהעג ןייארַאפ-רעביירש רעד טָאה ,גנודנירג ןייז ןופ ןרָאא עטשרע יד טניז

 עלעיצעּפס יד .רעדילגטימ ענייז ןופ ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנוקידייטרַאפ יד ליצ

 עלַא טעמכ טַאהעג טָאה ייז ןופ ענייא סָאװ ,ןעגנוטייצ עכעלגעט עליבַאטס ייווצ --- עיצַאוטיס

 ץלַא סָאד -- ,ןדיישרעטנוא עשיגָאלָאעדיא עפרַאש ןַאד יד ,םיטַאבעלַאב יו רעטעברַאטימ עריא

 -עק טשינ לָאז עיצקַא עלַאקידניס יד זַא ,טנָאמרעד רעַירפ ןיוש ןבָאה רימ יװ ,טקריוװעג טָאה

 עקילייצמוא .טלעפעג טשינ לָאמנייק טָאה ןליו רעד רעבָא .ןרעװ טריזינַאגרָא קירעהעג ןענ

 -רָא וצ עיצקעס עלענָאיסעפָארּפ יד ןכוזרַאפ טכַאמעג לָאמַארעבָא ןוא רעדיוװ ןעמ טָאה לָאמ

 טימ טעברַא ריא טריפעגנָא רעלוגער טָאה עיצקעס עקיזָאד יד ןעוו ןרָאי ןעוועג ןוא ןריזינַאג

 -םירבח ַא טריטסיזקע טָאה קיטייצכיילג .הביבס רעטצענערגַאב רעד ןיא ןוא תוחוכ עטקנערשַאב

 .קיטצ רעשירעביירש ןופ םיכוסכיס ןכיילגרַאפ וצ טכירעג

 ןזייל וצ ןזיוװַאב וליפַא רע טָאה ןרינָאּפמיא טנעקעג רָאנ ךיז טָאה ןייארַאפ רעד ּוװ טרָאד

 .לַארָאמ רעלענָאיסעּפָארּפ ןופ םינינע ןיא ךַאװ ןטלַאה טּפיוהרעביא ןוא ןטקילפנָאק עסיוועג

 יד ןיא ןטעברַא סָאװ רעביירש עשידִיי יד ןופ םינינע עלַאקידניס-ןייר יד ךייש סָאװ

 סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ענײמעגלַא יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ייז ןעניפעג ,ןעגנוטייצ

 סע רעבָא .טסילַאנרושז ןופ טוטַאטס ןטיול ןצעזעג-טעברַא יד ןופ גנוטיהּפָא רעד ףיוא ןכַאוז

 -עגנייא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע ןוא רעביירש ןקיטפעשַאב סָאװ סעבַאגסיוא ןַארַאפ ןענעז

 ןגַאלרַאפ ןעמוקעגפיוא ןענייז קיטייצכיילג .טעברַא רעקיטסייג רעייז רַאפ רַארָאנָאה רעטלעטש

 עשּפיה ַא ךיוא ןקיטפעשַאב ייז רעבָא ,בושי רעזדנוא דובכ ןפַאשרַאפ סָאװ םענרַאפ ןסיורג ןופ
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 -וצנייא קיטיינ-קידנגנירד ןעוועג זיא סע ּוװ ,סרָאטקערָאק ןוא ןרָאטקַאדער יװ רעביירש לָאצ

 ,ןפירַאט-םומינימ ןלעטש

 -ַאוצ ןוא טעברַא רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד טָא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןייארַאפ רעד טָאה

 שיול ,ןרַארָאנָאה ענעדיישרַאפ יד רַאפ סעלעבַאט ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ,טלעטשעגנעמ

 ענײמעגלַא יד סָאװ ןפירַאט-ןיול עקידנשרעה יד ןוא ןטעברַא יד ןופ עידוטש רעכעלטנירג ַא

 יד טקישעגוצ ןעמוקַאב ןבָאה רעבעגסױרַא ןוא ןגַאלרַאפ יד .טלעטשעגנייא ןבָאה ןטַאקידניס

 םכסה ןיא ןרַארָאנָאה יד טרעכעהעג ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא סעטסיל-ןפירַאט עקיזָאד

 .ןייארַאפ ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ

 זיא ,עניטנעגרַא ןיא ןשטנעמ-דןעּפ ןשידִיי ןופ ץנַאטנעזערּפער יד יװ ןייארַאפ ןופ לָאר יד

 -סיוא םוצ ןעמוקעג סע זיא לָאמ עקילייצמוא .ןגיטשעג ךס ַא רעייז ,קילדנעצרָאי ןטצעל ןיא

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ערעזדנוא ןגעלָאק ןוא ,דנַאלסיױא ןופ ןפורּפָא ךרוד קורד

 -רעביירש רעד זא ןקיטעטשַאב ,רעדנעל עטסטייוו יד ןיא רעביירש עשידִיי טימ ךיז ןעז וצ

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טנַאקַאב טיירב זיא ,"גרעבמָאנ .ד .ה; ןייארַאפ

 ךובלמַאז רעד ןוא ןייארַאפ ןופ רָאי"ייליכוי רעטס40 רעד

 טנעדיזערּפ רַאפ ןרָאװעג טלייורעד זיא 1960 ןופ גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ רעד ףיוא

 -יא יד, ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ,ןטסילַאנרושז עשידִיי רעניטנעגרַא יד ןופ ןַארעטעװ רעד

 בקעי ןופ טפַאשטנעדיזערּפ יד ןעמונעגרעביא טָאה רעכלעוו ,ןָאסלעדנעמ ףסוי ,"גנוטייצ עשיד

 ,דנַאנַאכָאנ רָאי 9 ןטלַאהעגנָא יז טָאה סָאװ ,יקסנַאשָאטָאב

 יד ןַא ױזַא ,עקיבלעז יד ןבילברַאפ ןעמַאנסיוא עניילק רָאג טימ זיא גנוטלַאװרַאפ יד

 ,געוו ןטנכיײצעגנָא ןפיוא ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא טעברַא

 דיא סע ּוװ ,יקסנַאשָאטָאב בקעי רעציזרָאפ ןקידנעײגקעװַא םעד דובכל טעקנַאב םעד ףיוא

  צטסקיטכיװ עמַאס עריא ךרוד ,סערייא-סָאנעוב ןופ טפַאשלעזעג עשידִיי יד ןטָארטרַאפ ןעוועג

 םעד ןבעגוצסױרַא ףיוא דנָאפ רעד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא ,סעיצוטיטסניא ןופ רעטערטרַאפ

 ."גרעבמָאנ .ד .ה, ןייארַאפ-רעביירש ןופ רַאסרעוװינַא ןטס40 םוצ ןעניישרעד לָאז סָאװ ,ךובלמַאז

 -לָאפ ךוב-לָאקָאטָארּפ ןופ ןריטיצ וצ יאדכ זיא עוויטַאיציניא רעטקיטכיוו רעד טָא ןגעוו

 :לעטש עקידנג

 ןייז ןוא ,יקסנַאשָאטָאב בקעי ,רעציזרָאפ רעד רָאפ טגָאלש ,1959 רעבָאטקָא ןטס21 םעד

 רעניטנעגרַא; ךוב-רָאי ַא ןרעװ ןבעגעגסױרַא לָאז 1960 ןיא זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו גַאלשרָאפ

 .עלעװוָאנ ,דיל :רוטַארעטיל ענייש :רעד-טָא רעקינייװ-רעמ ןייז לָאז טלַאהניא רעד .?ןטפירש

 -רַא-לוש ןוא רעביירש עגנוי ןופ ןעגנופַאש ;עניטנעגרַא ןיא טייקיטעט-רוטלוק עשידִיי ;ייסע

 +קרעװ עשינַאּפש-שידִיי ןוא עשידִיי ןופ עיפַארגָאילביב ;רוטַארעטיל עשינַאּפש-שידִיי ;ןטעב

 :רוטַארעטיל רעניטנעגרַא רעד ןיא ןדַיי ;ןויטָאמ עשיטסינָאלָאק ;רוטַארעטיל עשינַאּפש-שידִיי

 ,לייט רעשינַאּפש ןוא רעביירש ענעגנַאגעגקעװַא ;ןעגנוצעזרעביא

 ןייארַאפ רעד טָאה גנַאלנרָאי .רעווש רעייז ןעוועג זיא ךובלמַאז ןופ ןַאלּפ םעד ןריזילַאער

 ?ךוברָאי ַא עקַאט יצ ,לַאנרושז ַא ,עבַאגסיוא ןַא ןבעגוצסױרַא ןטקעיָארּפ טימ טקיטפעשַאב ךיז

 לָאמ עלַא ןוא ,רעדילגטימ-רעביירש יד ןופ ןעגנופַאש יד קורדסיוא םוצ ןעמוק ןלָאז סע ּוװ

 ךיוש זיא .ןריפוצכרוד ןַאלּפ םעד טרעטשעג ןבָאה סָאװ ,תוביס ערעדנַא יצ ,יד ןעוועג ןענעז

 סָאװ ןטייקירעװש יד ןכערבוצכרוד לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא עיציבמַא ןַא ןרָאװעג רעבירעד

 .געוו ןיא ןעייטש

 ןוא ןָאסלעדנעמ ףסוי ,קַאז םהרבא :ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס

 ץיסימָאק-עיצַארטסינימדַא ןוא ץנַאניפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג קיטייצכיילג זיא'ס ,רעקוצ הימחנ

 םוחנ ,רעדײנשקַאבַאט השמ ,רעלסערב ףלָאװ ,גרעבנירּפש השמ :םירבח יד ןופ דנַאטשַאב ןיא

 .רעקוצ הימחנ ןוא יקסװעשירַאּפ סוקרַאמ ,ראמשטירק
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 -ער יד .ךובלמַאז ןרַאפ טעברַא רעד טעמדיוועג ךעלכעזטּפיױה ןעוועג זיא 1960 רָאי סָאד

 -ָאק-ץנַאניפ יד .ןלַאירעטַאמ יד טרינָאיצקעלעס ןוא טלמַאזעגפיונוצ טָאה עיסימָאק-עיצקַאד

 .עבַאגסיױא רעד רַאפ ןדנָאפ ןגירק ןטימ ןבעגעגּפָא וויסנעטניא ךיז טָאה ,רעדיוװ ,עיסימ

 רעביירש ןופ טפַאשטנעדיזערּפ רעד רעטנוא ןלַאפעגסיוא זיא ךובלמַאז םעד ןבעגסױרַא סָאד

 .עּפָארײא-ןברוח םענופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,קַאז םהרבא

 גנורעייפ"ייליבוי יד

 טעװַארּפעג ,1961 טסוגיוא ןט6 םעד זיא ,סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק רעד ןופ לַאז ןיא

 םהרבא ,טנעדיזערּפ רעד .גרעבמָאנ .ד .ה ןייארַאפ-רעביירש רָאי 40 ןופ בוט-םוי רעד ןרָאװעג

 םעד ןגעװ טלייצרעד סעדער עצרוק ןיא ןבָאה ,ןָאסלעדנעמ ףסוי רעציזרָאפ-עציוו רעד ,קַאז

 ,בושי ןופ יובפיוא םוצ רעביירש ןשידַיי ןופ גָארטיײיב

 גנוטיידַאב יד ןבױהעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןייטשלקניפ םייח גָאגַאדעּפ רעד טסירגַאב טָאה סע

 ,רוד ןגנוי ןופ גנויצרעד רעד רַאפ ימ רעשירעפעש סרעביירש םעד ןופ

 .רעקוצ הימחנ ,רַאטערקעס רעד טָאה טנװָא ןטימ טריפעגנָא

 רעד רעטנוא הליהק רעד ןופ רָאכ רעד ןטָארטעגפיוא זיא םַארגָארּפ ןשירעלטסניק ןיא

 -טסנוק עקיסַאּפ ןרָאװעג טריפעגסיוא םעדכָאנ ןענייז סע ןוא רעייפ דרַאנרעב ןופ גנוריפנָא

 ,רעלדניוו ַארָאד ,רעקנעד בקעי ,לעּפַאר רתסא ,דלעפשריה ןמלז :עטקילײטַאב יד ןופ ןרעמונ

 ,יקצינילק הקבר ןוא רענייוו ןָאעל ,ןַאמשיילפ לרתסא

 טָאה ,עלישט ןיא ןענופעג םינינע עקידנגנירד בילוצ ךיז טָאה סָאװ ,יקסנַאשָאטָאב בקעי

 ,בוט-םוי-ייליבוי םוצ ווירב-סולשנָא ןעמערַאװ ַא טקישעגוצ

 ,םשור ןטוג ַא טכַאמעג טָאה ךובלמַאז רעטריטנעזערּפ רעד

 רענעלּפיטעברַא עקידרעטיײוװ עריא ןוא גנוטלַאװרַאפ יד

 ןקידנגלָאפ ןופ זיא ,טכירַאב ןקיזָאד םעד ןביירש רימ תעב ,גנוטלַאװרַאפ עקיטציא יד

 :לעטשנעמַאזוצ

 -- עציוו רעטייווצ ;ןָאסלעדנעמ ףסוי -- עציוו רעטשרע ;יקסנַאשָאטָאב בקעי -- טנעדיזערּפ

 השמ ןוא ראמשטירק םוחנ -- ןרַאטערקעסיָארּפ ;רעקוצ הימחנ -- רַאטערקעס ;הנס החמש

 :ןלַאקָאװ .יקציטַאלַאפ בקעי -- ריסַאקדָארּפ ;רעדײנשקַאבַאט השמ -- ריסַאק ;גרעבנירּפש

 ןַאמכױה ךורב :רעעזרעביא-גנונכער .ןײטשנָארב יבצ ןוא רעלסעצ לאומש ,שטיװָאקשָאמ םהרבא

 .רעזַאל-ןרעיימ לדנעמ ןוא שזַאקַארב םייח ,קַאז םהרבא :טכירעג-םירבח .דלעפשריה ןמלז ןוא

 טסוגױא ןט19 םעד ,טייקימיטשנייא רעלופ טימ טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-רעדילגטימ יד

 -ַאמַאלקַא ךרוד טָאה ,שארב יקסנַאשָאטָאב בקעי טימ גנוטייל עקיזָאד יד ןבילקעגסיוא ,2

 ,ןדָאירעּפ עקידרעִירפ ןיא ,רעציזרָאפ-עציוו םענעזעוועג םעד דילגטימ-ןרע רַאפ טמיטשַאב עיצ

 .ןיקרעמ השמ ר"ד עגעלָאק

 -רָאפ ךיז טיירג ןוא תוביסמ-רוטלוק עייר ַא טריפעגכרוד ןיוש טָאה גנוטלַאװרַאפ עיינ יד

 ךובלמַאז סָאד ןבעגסױרַא :ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא .טעברַא עקידרעטייוו יד ,רעהַא זיב יװ ,ןצעזוצ

 ,הריד ענעגייא ןַא ןייארַאפ ןרַאפ ןברעוװרעד ןעז ןוא ייווצ רעמונ

 -עג עניטנעגרַא ןיא החּפשמ-רעביירש רעשידִיי רעד ןופ טײקטרעטילּפשעצ עקילָאמַא יד

 יד טעוװו טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא זַא ,ןפָאה רימָאל .טייהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ןיוש טרעה

 .רעהַא זיב יו ןגלָאפרעד ערעסערג ךָאנ ןכיירגרעד ,דנַאל ןיא ָאד החּפשמ-רעביירש

 -סױרַא סָאד טציטשעג ןבָאה סעיצוטיטסניא-ץנַאניּפ עשידַיי יד זַא ןרעוו טנָאטַאב ָאד לָאז

 ןשידַיי ןופ דניירפ ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןבָאה טַאוװירּפ ךיוא זַא ןוא ךובלמַאז םעד ןבעג

 .גָארטיײב ןקידריוװ ַא ?בעגעג רעביירש

 רעדעי ייב ץוח ַא ךיז טרעײטשַאב ןוא עידיסבוס עכעלשדוח ַא ןייארַאפ םעד טיג הליהק יד

 .טייהנגעלעג
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 קי

 - ןנעלטלעװלַא ןופ לײטּפָא רעניטנענֵא רעד

 סערגנַאק רוטלוק ןשידִי

 -טלעװלַא ןופ לײטּפָא ןַא יו ,1948 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סערגנָאק-רוטלוק רעד

 ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאי 15 בורק יד ןופ ךשמ ןיא .קרָאי-וינ ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידִיי ןכעל

 ןרָאװעג ןפורעג זיא רע עכלעוו בילוצ ןבַאגפיוא יד ןופ ךס ַא ןריזילַאער וצ ןזיװַאב רע טָאה

 ךיז ןבָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ גנַאג ןיא לייוו ,עלַא טשינ טייוו רעבָא ,"ךס ַא; ןגָאז רימ .ןבעל םוצ

 ןופ לייט ַא ןענייז אלימב ןוא ןטיבעג ןבעל ןשידַיי ןיא ןעגנוגנידַאב ןוא ןשינעטלעהרַאפ ייר ַא

 -עג ןענייז ,רעדיו ערעדנַא ןוא טריזילַאוטקַאעד ןרָאװעג רענעלּפ ןוא ןליצ עטנכייצעגנָא ענייז

 .ןריזילַאער ןענעק ייז לָאז ,עיצַאזינַאגרָא ןייא ,עיצַאזינַאגרָא ןַא זַא ,רעווש וצ ןוא סיורג וצ ןרָאװ

 -רעד תומילשב סערגנָאק-רוטלוק רעגיה רעד ךיוא טָאה ,קרָאי-וינ ןיא עלַארטנעצ יד יװ

 ןבָאה ןטסינומָאק עשידִיי יד סָאװ לָאּפָאנָאמ םעד ןכערבעצ ןופ טיבעג ןפיוא עבַאגפיוא ןייז טליפ

 ןסַאמ עשידִיי יד ןשיװצ טעברַא-רוטלוק רעשידִיי ןופ טיבעג ןפיוא ןטלַאהעגנָא ןרָאי עגנַאל

 -רוטלוק רעד רעדייא קירוצ רָאי 15 טימ ןעזעגסיוא טָאה עגַאל יד ױזַא יו ךיז טנָאמרעד סע רעוו

 וטפיוא ןקיזָאד םעד ןופ טרעוװ םעד ןצַאשּפָא קיטכיר ןעק רעד ,ןקריוו ןביוהעגנָא טָאה סערגנָאק

 ,גנוכיירגרעד רעקיזָאד רעד ןוא

 .רעשידִיי רַאפ עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד ןרעוו לָאז סערגנָאק-רוטלוק רעד זַא ,םעד עגונב

 -נייא זייוולייט רָאנ עבַאגפיוא עקיזָאד יד ךיז טָאה ,עניטנעגרַא ןשידִיי םעד ןיא טעברַא-רוטלוק

 עטסקיטכיוו יד סערגנָאק-רוטלוק ןופ טעברַא רעד ייב ןוא שיט םייב ךיז ןפערט שיטקַאפ .ןבעגעג

 -ייז תוביס המכ בילוצ רעבָא .ןבעל ןגיה ןיא ןקריוװ סָאװ ןעגנוטכיר עכעלטפַאשלעזעג-שיעדיא

 תמחמ הליחתכל ,סערגנָאק-רוטלוק םעד ץוחמ ןבילבעג ןרָאטקַאפ-רוטלוק עשידִיי ייר ַא ןענ

 -מיטשַאב ַא תמחמ רעטעּפש ןוא רעגַאל ןשיקעסוועי םוצ גוצַאב ןיא טייקטרידיצעדמוא רעייז

 -ינַאגרָא רעד ייב ןעמונעגוצ טקַאפ רעד טָא טָאה יװ ייס .תונובשח ערעדנַא ןוא עיצרעניא רעט

 .גנוטכיר רעקירעהעג רעד ןיא ןעלקיװטנַא וצ ךיז טייקכעלגעמ ריא ןופ לייט ןסיורג ַא עיצַאז

 ןוא םיחטש ענעדישרַאפ ףיוא תוחוכ ענייז טווּורּפעג סערגנָאק-רוטלוק רעד טָאה הליחתכל

 טרָאלקעגסױא זיא ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא ,ןטיבעג-סטייקיטעט ענעדישרַאפ ףיוא ןפרָאװעצ ךיז

 ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .ןבַאגפיוא עכעלטנזעוו ענייז ןוא גנומיטשַאב עכעלטנגייא ןייז ןרָאװעג

 ןופ ןיוש ןרעוו סָאװ טיבעג-רוטלוק ןפיוא ןטעברַא ןייק ןרילבוד וצ טשינ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג

 רעדָא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ערעדנַא םוש ןייק סָאװ סָאד רָאנ ןָאט וצ ןגעקַאד ןוא ןָאטעג ןצעמע

 -עט עשירעגעלרַאפ יד ןרָאװעג טריפעג זיא גנוטכיר רעד ןיא .טשינ טוט טפַאשרעּפרעק-רוטלוק

 -נומענרעטנוא ,ןסרוקנָאק-רעליש ,סעימערּפ-רוטַארעטיל ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט יד ,טייקיט

 .ןכיילג סָאד ןוא ןעג

 וצ טשינ ךיז טמענ רע סָאװ סערגנָאק-רוטלוק ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ טּפיוהרעד זיא סע

 רעד ןיא טריפעג טרעװ טייקיטעט ןייז .םוסריּפ ןסיורג ַא ןפַאש סָאװ ,ןבַאגפיוא עגנירג ןייק

 -רוטלוק רעקיזָאד רעד ןטלַאהעגנָא טרעוו ייברעד ,טייקליטש ןיא ןוא טייקנדיײשַאב רעטסערג

 -שירעפעש-רוטלוק רעתמא ןופ גנוניישרעד-טיילגַאב עכעלדיײמרַאפמוא ןַא ןייז זומ סָאװ ָאווינ

 ףרַאד --- ָאװינ-רוטלוק ןכיוה ןופ גנוטיהּפָא ןוא טייקנדײשַאב -- ןטנעמָאמ עדייב יד ןיא .טייק

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעקיסַאג ןופ לגנַאמ םעד וצ לסילש םעד ןכוז ןעמ

 א

 יד

 א
, 
 ץא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -רוטלוק רעד זיא ,ןרעוװ טנָאמרעד רעטעּפש ןלעוװ סָאװ ןטיבעג יד ףיוא ןטעברַא יד ץוח ַא

 עכלעוו ,סעיצקַא-רוטלוק עקידתופתושב ייר ַא ןופ רערילומיטס רעד רדסכ ןוא רדסכ סערגנָאק

 -רַאפ-ןרָאיטקַא ,"גרעכמָאנ .ד .ה, ןייארַאּפ-רעביירש ,ָאװַיי םעד טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז

 -כיוו רעד ףיוא רעבָא ,ןרעוװ טנָאמרעד ָאד ןלעװ סעיצקַא יד ןופ עקינייא רָאנ .ערעדנַא יוא ןייא

 ערעכעה ןפַאש וצ עיצקַא יד זיא סָאד .רעדנוזַאב ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא ייז ןופ רעטסקיט

 בילוצ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןוא החלצה טימ ןרָאװעג ןביוהעגנָא זיא עכלעוו ןסרוק-שידִיי

 .טלַאטשנַא-ןרעל ַאזַא ןופ ָאװינ םעד ןעמוקכָאנ ןענעק ןלָאז סָאװ תוחוכ עשירערעל ןופ ןלעפ םעד

 ערעכעה יד ןטלָאװ ,ןיילַא ךיז וצ גנורעדָאפ (עכיוה-וצ עקַאט רשפא) עכיוה יד-טָא טשינ ןעוו

 יד קידנעמוקייב ,ןסרוק עכלעזַא ןענעפע וצ קנַאדעג רעד .טנייה זיב טריטסיזקע ןסרוק-שידַיי

 -פעשַאב רע ןוא סערגנָאק-רוטלוק םעד טזָאלּרַאפ טשינ רעבָא טָאה ,ןטייקירעוװש עקידנריטסיזקע

 .טנייה זיב םיא טקיט

 ,סערגנָאק-רוטלוק ןיא גנולעטשסיוא-רעדליב ַא ןופ גנונעפערעד

 ינָאק-דנַאל יירד טריפעגכרוד סערגנָאק-רוטלוק רעגיה רעד טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 רעקידװעעזנָא ןַא טימ טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ןוא -- ןט8 ןוא ןט7 ,ןט6 םעד -- ןצנערעפ

 .קרָאי-וינ ןיא סערגנָאק-רוטלוק ןשידִיי ןכעלטלעװלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא עיצַאגעלעד
 :ןענייז סערגנָאק-רוטלוק ןופ טעברַא רעד ןופ סעיציזָאּפ ערעדנוזַאב יד

 טייקיטעט עשירעגעלרַאפ

 -נָאק-רוטלוק רעד טָאה ,ץנערעפנָאק-דנַאל רעטכַא ןוא רעטסקעז רעד ןשיװצ טייצ רעד ןיא
 -רַאפ טימ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה סָאװ ,טײקיטעט-גַאלרַאפ עקיטכורפ ַא טריפעגכרוד סערג
 ,"קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג טלעוו יד, סווָאנבוד .ש ןופ דנעב 10 יד ןבעגסױרַא סָאד ןקידנע
 עניילק ַא ןבעגנָא רימ ןלעוװ ,אמגודל .קרעוו עקיטכיוו ייר ַא ןענישרעד טייצ רעד'-טָא ןיא ןענייז סע

 ןופ "םזידיסח ןופ עטכישעג, דנעב 3 :רעכיב עטסקיטכיוו יד ןופ המישר עקידנעטשלופ-טשינ
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 "רעקיטירק ןוא קיטירק; :רעגינ לאומש ןופ "קרעוו ענייז ,ןבעל ןייז ,שַא םולש, ;ווָאנבוד ןועמש

 ;שטיװָאדיװַאר .ש ןופ "ןטפירשע ;טרָאּפָאּפאר .י ןופ "סעיצַאזיװָארּפמיא-ך"נת, ;רעגינ לאומש ןופ

 ;(דנעב 3) ווָאנבוד ןועמש ןופ "ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד; ;טרָאּפָאּפַאר .י ןופ "טניוו ןפיוא ןעמיוז;

 ןופ ךוב-גָאט סָאד;, ,יקצַאש בקעי ןופ "רוחב והילא; ;ףרָאדנעשַא לארשי ןופ ?ןטפירש עטצעל,

 .ַא"א "קנַארפ ַאנַא

 עלַאטנעמונָאמ סָאד ןבעגוצסױרַא טיירגעג טייצ רעד ךשמב טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד

 ןיוש עקַאט טעװ קרעוװ סָאד ןוא "ןדִיי ייב רוטַארעטיל גרעבניצ .י ר"ד ןופ קרעװ עקידנעב0

 -גַאלרַאפ רעטסנרע רעד ןופ דליב ַא ןפַאש ךיז ןעמ ןעק ןופרעד .ןעניישרעד ןבייהנָא בורקב

 -כרוד רָאי עכעלטע עטצעל יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד סָאװ ,טייקיטעט

 .טריפעפ

 דנָאפ-ץישּפיל ףסוי

 ןטימ יקסנַאשזָאר לאומש טניירפ טריפעגכרוד טָאה סע סָאװ ,ךַאמּפָא ןַא ןופ ךמס ןפיוא

 -סױרַא דנָאפ ַא סערגנָאק-רוטלוק םייב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ץישּפיל ףסוי רעוט-רוטלוק ןטסּוװַאב

 ןזיװַאב טָאה דנָאפ רעד .דוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ קרעװ עטסעב יד ןופ ןרעטסומ ןבעגיצ

 .רעביירש עטסּוװַאב ןופ קרעװ 10 ,יקסנַאשזָאר .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןבעגוצסױרַא

 ;?רעדיל-סקלָאפ עשידִייא -- יקסװַאשרַאװ .מ ;!ןטפירש ענעבילקעגסיוא , -- רעגניטע .ש

 ןימינב תועסמ, -- םירפס רכומ עלעדנעמ ;'ןטפירש ענעבילקעגסיוא; -- גרעבמָאנ .ד .ה

 -ירק רעד; ,"עלעסָאי; -- ןָאזעניד בקעי ;'ןטפירש ענעבילקעגסיוא, -- סודיינ בייל ;'ישילשה

 גורפ ןועמש ;'ךוב-אבב, -- רוחב והילא ;'ןטפירש ענעבילקעגסיוא, -- ןָאזרעדָארב השמ ;"סיז

 ?ןטפירש ענעבילקעגסיוא, -- יקסניּפ דוד ;!ןטפירש ענעבילקעגסיוא; --

 דנָאפ רעד ןוא ןרָאװעג טזיילעגפיוא תופתוש סָאד זיא ךוב עט10 סָאד ןבעגסױרַא ןכָאנ

 .ָאװַיי םייב טרילבַאטע ךיז טָאה

 : סעימערּפ - רוטַארעטיל

 ץימערּפ בייל"רעפָאה 1

 ןעמָאנ ןפיוא דנָאפ-רוטַארעטיל םעד ןופ ץנעטסיוקע יד טקידנערַאפ ךיז טָאה 1958 רָאי ןיא

 סָאװ ,דנָאפ-רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד .בייל םהרבא ןוא ה"ע רעפָאה סחנּפ רעוט-רוטלוק יד ןופ

 טלייטרַאפ ץנעטסיזקע ןייז ןופ טייצ רעד ןיא טָאה ,רָאי 10 ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג הליחתכל זיא

 ועמענ יד ןענעכערסיוא ןרימ .קרעוו עקיטכיוו רַאפ רעביירש עלופטסנידרַאפ ייר ַא וצ סעימערּפ

 -- תופתושב ןעמוקַאב סעימערּפ יד ןבָאה 1955 רָאי ןיא .ןרָאי עטצעל יד רַאפ עטרימערּפ יד ןופ

 רעדיל ךוב ןייז רַאפ רעלגָאװ ןנחלא ןוא "רוד רעטּפשמרַאפ רעד; עמעָאּפ ןייז רַאפ --- גרעבנייפ ,ל

 "שזדָאל זיב עשרַאװ ןופ, ךוב ןייז רַאפ ינודקומ ר"ד --- 1956 רָאי ןיא ;?טקַארט ןפיוא גנילירפ;

 -- 1957 רָאי ןיא ;'שטייט-ירבע טימ טכַארטעג, ךוב-ןעייסע םעד רַאפ ךַאברעיױא םירפא ןוא

 ??עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ ןרענָאיּפ, קרעװ ןקידנעב יירד ןייז רַאפ ווָאקנימ .ב .נ

 ןייז רַאפ טרָאּפָאּפַאר .י טסַיייסע רעד --- ךיז ןשיוװצ טלייטעג עימערּפ יד ןבָאה 1958 רָאי ןיא

 -רעד ךוב ןייז רַאפ יקסבולעש .י .מ רעלייצרעד רעד ןוא "רעטעלב ענעסירעגּפָא; ןעייסע ךוב

 ,?ןירַא טלעוו רעד ןיא, ןעגנולייצ

 דנַאפ-רעּפַאה סחנּפ .2

 יד ןבָאה ,דנָאפ-בייל-רעפָאה ןופ ןימרעט רעקירָאיןעצ רעד טקידנעעג ךיז טָאה'ס ןעוו
 ןסָאלשַאב ,רעפָאה סחנּפ םענעברָאטשרַאפ-קיטייצירפ םעד ןופ -- רעדניק ןוא יורפ יד --- םישרוי
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 סערגנָאק-רוטלוק םייב ןלעטשנייא ןטימ רעטָאפ ןוא ןַאמ רעייז ןופ קנעדנָא םעד ןקיבייארַאפ וצ
 .עימערּפ-רוטַארעטיל רעיינ ַא רַאפ דנָאּפ ַא

 -רַאפ ןענייז ,(1961-1958) דנָאפ ןקיזָאד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ רָאי עכעלטע יד רַאפ
 ;?ףיוה-לוש רעד, ךוב ןייז רַאפ עדַארג םייח :סרעביירש עקידנגלָאפ וצ סעימערּפ 2 ןרָאװעג טלייט
 ךוב ןייז רַאפ סקופ .מ .א וצ ןוא "עיידיא ןוא שטנעמ, ןעייסע ךוב ןייז רַאפ רערהעל שובייל-
 ,"גָאט רעד ןוא טכַאנ יד,

 דנָאפױַאמקעה ףסוי .4

 -קעה הנח יורפ -- ןַאמקעה ףסוי םענעברָאטשרַאפ ןכָאנ הנמלא יד טָאה דנָאפ ןקיזָאד םעד

 -- זיא דנָאפ םעד ןופ ליצ רעד .ןַאמ ריא רכזל סערגנָאק-רוטלוק םייב טלעטשעגנייא -- ןַאמ

 .רעביירש ןשידִיי רענַאקירעמַא-םורד ַא ןופ ךוב ןטסעב ןרַאפ עימערּפ ַא רָאי סעדעי ןלייטוצסיוא:

 .סערגנָאק-רוטלוק ןופ סרוקנָאק-רעליש

 :סעימערּפ ייווצ ןרָאװעג טליײטרַאפ ןענייז דנָאפ ןקיזָאד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טייצ רעד רַאפ
 ךוב ןייז רַאפ ןייטשנרעב .וו יכדרמ רעביירש רעד ןעמוקַאב עימערּפ יד טָאה 1960 רָאי ןרַאּפ
 .ב רעביירש רעד ןעמוקַאב עימערּפ יד טָאה 1961 רָאי ןיא ןוא "זנכשא ןעוועג זיא סָאדפ
 ."טניוו ןיא ןעגנַאז, ךוב ןייז רַאפ ןײטשּפע

 עכעלטנגוי רַאפ ןסרוקנָאק עשירַארעטיל -- "רוד רעגנויז 4
 ה"ע יקטניגרעשטַאק עקרעמש ןופ נ"א

 ןופ החּפשמ רעד ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג הליחתכל זיא רעביירש עכעלטנגוי רַאפ דנָאפ רעד
 עבַאגפיוא רעד טימ ,"גנוטייצ עשידיא יד, ןופ רָאטקעריד ןקירָאיגנַאל םעד ,רַאילָאטס יכדרמ:
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 טשינ ןבָאה רעבָא ,שידִיי ןביירש וצ גנַארד ַא ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי ןרילומיטס, וצ

 :טדיטסיזקע טָאה ונָאפ רעד טניז רָאי יירד עטשרע יד ."קורדסיוא םוצ ןעמוק וצ טייקכעלגעמ יד

 -רַא עטרימערּפ יד ןוא ,רעביירש עגנוי ייר ַא ןרָאװעג טרימערּפ ןענייז -- 1954-1953-1952 ---

 סָאװ םעד בילוצ ."רוד רעגנויא ןעמָאנ ןטימ ןרושָארב ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ןטעב

 טייקיטעט ןייז ןיא קידנסילשנייא ,דנָאפ ןופ ןבַאגפיוא יד סיוא טרעטיירב רַאילָאטס עילימַאפ יד

 רעקידהליחתכל רעד טזיילעגפיוא טרעוװ ,רעטלע ןופ גנוצענערגַאב ןָא רעביירש ןרימערּפ סָאד

 טלעטש סערגנָאק-רוטלוק רעד ןוא סערגנָאק-רוטלוק ןטימ רַאילָאטס החּפשמ רעד ןופ ךַאמּפָא

 -שיגַארט ןופ ןעמָאנ םעד טמוקַאב סָאװ ,רעביירש עכעלטנגוי רַאפ עימערּפ עקיבלעז יד ןייא

 .יקסניגרעשטַאק עקרעמש ןַאזיטרַאּפ-רעטכיד םענעמוקעגמוא

 ַא ןופ ןעגנוצַאשּפָא יד טול -- סעימערּפ 3 רָאי סעדעי ןרעװ טלייטרַאפ ןפרַאד ללכ-ךרדב

 -רוטלוק ןשידִיי !װלַא ןופ לײטּפָא רעניטנעגרַא ןופ טמיטשַאב טרעוו סָאװ ,סרעביירש ןופ ירושז

 -יירש עגנוי יד ןעמוקַאב סעימערּפ יד ןבָאה (1956-1955) רָאי ייווצ עטשרע יד רַאפ ,סערגנָאק

 -ָאנַאק אביקע ,ןַאמשריה עדלָאג ,ןָאדרָאג םחנמ ,גרעבנעזָאר רזעילא ,גרעבנעזָאר םולש :סרעב

 1957 רָאי ןיא .יקסווָאליּפ יתימא ןוא טסברעה יכדרמ ,רעלסעצ עבש ,םוַאבנעזָאר לחר ,שטיוװָאנ

 ,ןטעברַא ןייק ןעמוקעגניירַא טשינ ןענייז סע תמחמ ,ןרָאװעג טלייטרַאפ טשינ סעימערּפ ןייק ןענייז

 .ןרעו וצ טרימערּפ ןייז יואר ןלָאז סָאװ

 לאימחרי ןרָאװעג טרימערּפ ןענייז (סרוקנָאק רעשירַארעטיל רעטירד) 1958 רָאי ןרַאּפ

 ןימינב ןוא ,עימערּפ עטייווצ --- (רעטקַאניײא) "רקפה ןופ טלעוו ַא ןיא, טעברַא ןייז רַאפ סנָאיל

 זיא עימערּפ עטשרע יד .עימערּפ עטירד -- "תולג ןיא ןשידַיי ןגעוװ, ייסע ןייז רַאפ ןַאמקרעב

 ןטעברַא עטלעטשעגוצ יד ןשיווצ זַא ןענופעגנייא טָאה ירושז יד תמחמ ,ןרָאװעג טלייטרַאפ טשינ

 .עימערּפ רעטשרע רעד ןייז יואר לָאז סָאװ ,טעברַא ןייק ןענופעג טשינ ךיז טָאה

 רַאפ ,רעניילק הנינּפ -- עימערּפ רעטייווצ רעד טימ :ןרָאװעג טרימערּפ ןענייז 1959 רָאי ןיא

 רעד, טעברַא ןייז רַאפ (עימערּפ עטייווצ) ןיטשרוב ףסוי ;'רָאה עָארג סנטַאט ןיימ, טעברַא ריא

 ןגעוו, ייסע ןַא רַאפ עימערּפ עטירד יד ןעמוקַאב טָאה לַאפבוא המלש ןוא ,"סַאלָאקינ רעטלַא

 יד ןרָאװעג טלייטעגוצ טשינ םענייק 1959 רָאי ןיא ךיוא זיא ןעז וצ זיא סע יו .,טנגוי רעשידִיי

 .עימערּפ עטשרע

 ןעמוקַאב טָאה עימערּפ עטשרע יד :סעימערּפ 2 ןרָאװעג טלייטרַאפ ןענייז 1960 רָאי ןיא

 -גייש לאיחי ןעמוקַאב טָאה עימערּפ עטייווצ יד ."ןַאב ןיא,; טעברַא ריא רַאפ ןַאמסקַאװ עלעטנעי

 טָאה עימערּפ עטירד יד ןוא ,"הצע ןַא; גָאלָאנָאמ סמכילע-םולש ןגעוו; טעברַא ןייז רַאפ ךוט

 ."סאנ רעסקא; גנולייצרעד ַא רַאפ רעסַאװדלָאג לאינד טלייטעגוצ ןעמוקַאב

 עכלעוו ,עימערּפ עטירד ןוא עטייווצ יד ןרָאװעג טלייטרַאפ רָאנ רעדיוװ ןענייז 1961 רָאי ןיא

 סמכילע-םולש ןיא ןוויטָאמ ערַאטינַאמוה  טעברַא ןייז רַאפ לעקצַאכ ףסוי ןעמוקַאב ןבָאה סע

 ,?ָארדעּפ ןָאד, רַאפ (עימערּפ עטירד) ןיטשרוב ףסוי ןוא ,(עימערּפ עטייווצ) ?רָאמוה

 טקורדענגּפָא ןענייז ,ןטעברַא ,ירושז רעד ןופ עטרידנעמָאקער ךיוא ןוא עטרימערּפ עלַא

 ןופ בוט-םוי םוצ רָאי סעדעי ןענישרעד זיא סָאװ ,"רוד רעגנויא נ"א רושָארב ַא ןיא ןרָאװעג

 .סעימערּפ יד ןלייטרַאפ

 ןסרוקנַאק"רעליש 5

 -עקרענָא סיורג טימ ןענייז רעוט-רוטלוק ןוא טפַאשרערעל רעשידִיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא

 טריפעגכרוד 1954 רָאי םעד טניז ןרעוו סָאװ ןסרוקנָאק-רעליש יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא גנונ

 יד ןופ רעליש יד ןשיווצ טסעמרַאפ ַא ןעוועג רָאנ סָאד זיא בייהנָא ןיא .סערגנָאק-רוטלוק ןכרוד

 ךיוא ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא טסעמרַאפ רעקיזָאד רעד זיא 1957 טניז ,ןלוש-בייהנָא עשידִיי

 ,ןלוש-לטימ יד ןופ רעליש יד ףיוא

 -רוטלוק ןטימ טימ ןקריוו ,טעברַא רעקיטכיוו רעייז ןוא רעשירעִיצרעד רעקיזָאד רעד ןיא
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 ןעמַאזוצ ןלעטש עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רערעל עשידַיי יד ןוא ךוניחה-דעוו רעד -- סערגנָאק

 .ןטסעמרַאפ עכעלרעי יד רַאפ סירושז יד

 ןטסעמרַאפ יד ןיא ךיז ןבָאה ןסרוקנָאק עכעלרעי 6 ןיא ה"ד ,1962 ןוא 1957 ןרָאי יד ןיא

 לכה-ךס ַא טימ ןלוש-לטימ 24 ןוא רעליש 199 ןופ לכה-ךס ַא טימ ןלוש-ביײהנָא 52 טקילײטַאב

 ןענייז ןוא ןטעברַא ערעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ םידימלת לָאצ יד .רעליש 196 ןופ

 1957 רָאי ןיא .עסיורג ץנַאג ַא זיא רעכיב עלופטרעוו טימ ןרָאװעג טרימערּפ ירושז רעד ךרוד

 לרוגב הכוז יד .ןלוש-לטימ ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ עטשרע 2 ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענייז

 טָאה טסעמרַאפ ןקיזָאד ןופ עימערּפ עטייווצ יד .רעמורג ךלמ ןוא ןַאמקרעב ןימינב :ןעוועג ןענייז

 ןבָאה ןלוש-בייהנָא ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ עטשרע ייווצ יד .טרעייפ תימלוש ןעמוקַאב

 טסעמרַאפ עקיזָאד ןופ עימערּפ עטייווצ יד .גרעבנעזָאר עלעגייפ ןוא ןייטשנרעב עמיס :ןעמוקַאב

 ,לַאװּולב עלעדניירב ןעמוקַאב טָאה

 .סערגנָאק-רוטלוק ןיא לייז ושָאטַאּפָא .י טימ הביסמ ַא

 םירמ -- עימערּפ עטשרע יד ןלושלטימ ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ :1958 רָאי ןיא

 -ערּפ עטירד יד ,רעפואל לאומש יבצ ןוא יקסוװוָאנַאלג הקבר -- עימערּפ עטייווצ יד ,ןייטשנרעב

 .ןָאסלעדנעמ לחר ןוא רערַאטש ירוא -- עימ

 .ןַאמרעביל עלעדלָאג -- עימערּפ עטשרע :ןלוש:-בייהנָא ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ יד

 לחר ןוא שטייד עלהרובד -- עימערּפ עטירד יד ןוא ןַאמסייו הנשוש -- עימערּפ עטייווצ יד

 .רעטעוונייש

 -נעזָאר רתלא -- עימערּפ עטשרע :ןלושלטימ ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ :1959 רָאי ןיא

 .רוש האל -- עימערּפ עטייווצ ,ברַאפ

 עטייווצ ,ןָאדרָאג הרש -- עימערּפ עטשרע :ןלוש-בייהנָא ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ

 ,ןַאמטלַא ךורב -- עימערּפ

 האל עיסיג -- עימערּפ עטשרע :ןלוש-לטימ ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ :1960 רָאי ןיא

 ּ .יקסרָאבינ קחצי -- עימערּפ עטירד ,יקסרָאבינ רתסא -- עימערּפ עטייווצ ,ץישּפיל
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 עטייוצ ,יקצולס המלש -- עימערּפ עטשרע :ןלוש:ביײהנָא ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ

 .ַאסַארקָאּפ הניד -- עימערּפ עטירד ,ןָאסניבור עלערוא -- עימערּפ

 -יוולע לטיג -- עימערּפ עטשרע :ןלוש-לטימ ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ :1961 רָאי ןיא

 .רעדעלדיינש הדרו -- עימערּפ עטירד ,יקסרָאבינ קחצי -- עימערּפ עטייווצ ,ףָאר

 עטייווצ ,ןַאמדלָאג עלערימ -- עימערּפ עטשרע :ןלוש-בייהנָא ןופ םידימלת רַאפ סעימערּפ

 .יקצינטישז עלעקנַאי -- עימערּפ עטירד ,ןאוואק לאומש -- עימערּפ

 . == עטייווצ ,ןייטשטילב יסעּפ --- עימערּפ עטשרע :ןלושלטימ רַאפ סעימערּפ :1962 רָאי ןיא

 .ףָארעװלעג לטיג -- עטירד ,יקסווָאטסָאשזרב הירא

 ,ןיזלוג לרעב --- עטייווצ ,ױדנַאל חנ יבצ -- עימערּפ עטשרע :ןלוש:-ביײהנָא רַאפ סעימערּפ
 .ךַאברוא הנשוש -- עטירד

 -ייז סָאװ ,ךעלטפעה עלעיצעּפס ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןענייז ןטעברַא עטרימערּפ עלַא

 / זיב ןענייז לכה-ךס ןיא .עטרימערּפ יד וצ סעימערּפ יד ןלייטעצ ןופ בוט-םוי םוצ ןענישרעד ןענ

 .ןטפעה 9 ןענישרעד טנייה

 רעליש ןוא ןלוש לָאצ עטקילײטַאב יד ןופ קיטסיטַאטס עניילק ַא

 רעליש ןופ לָאצ

 ןלושבײהנָא לושלטימ ןלושביײהנָא לָאצ ןלושלטימ לָאצ רָאי

157 4 5 22 21 

1958 4 10 31 36 

159 4 6 31 18 

160 3 12 30 54 

161 0 10 34 43 

1962 4 9 36 21 

 ןעגנומענרעטנוא

 רעכעלטנגייא רעד טימ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןעגנומענרעטנוא ה"ד -- עלַאמרָאנ יד ץוח

 ענעדיישרַאפ יד ןופ סעימערּפ ןופ גנולייטרַאפ ,לשמל ,סערגנָאק-רוטלוק םעד ןופ טייקיטעט

 -רַאפ-רעליש יד ןופ סעימערּפ ןופ גנולייטרַאפ ,סערגנָאק-רוטלוק םייב ןריטסיזקע סָאװ ןדנָאפ

 ןטקַא ןוא ןעגנומענרעטנוא ייר עצנַאג ַא טריפעגכרוד סערגנָאק-רוטלוק רעד טָאה ,ַא"א ןטסעמ

 -רעטנוא יד ןענייז ,טנָאמרעד יו ,טפָא .ןבעל ןשידִיי ןיא ןשינעעשעג עכעלטייהנגעלעג וצ

 ,ָאוְיי :יו ,סעיצוטיטסניא עשיבורק ערעדנַא טימ תופתושב ןרָאװעג טריפעגכרוד ןעגנומענ

 -יירש עשידַיי יד ןופ טײצרָאי רעד וצ ,טסוגיוא שדוח ןיא .ןיײארַאפ-ןרָאיטקַא ,ןייארַאפ-רעביירש

 -נָאק-רוטלוק רעד ךרוד טריפ ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ענייז סָאװ רעב

 רַאפ .טקַא-סגנונָאמרעד ןסיורג ַא סעיצוטיטסניא עטנַאמרעד-רעִירפ יד טימ תופתושב ,סערג

 -רעטנוא עקיטכיוו רעייז 20 םורַא טריפעגכרוד סערגנָאק-רוטלוק רעד טָאה רָאי 3 עטצעל יד

 יכדרמ ןגעוו סמויזָאּפמיס ייווצ .עטסקיטכיוו יד ןענעכערסיוא רָאנ רימ ןלעװ אמגודל .ןעגנומענ

 ןעמונעגליײטנָא ןבָאה סמויזָאּפמיס עקיזָאד יד ןיא ."טייצ רעד טימ ןסעומש; ךוב סרעלגירטש

 סע .סערייא-סָאנעוב ןיא ןבעל ןשידִיי ןיא ןקריוו סָאװ ןעגנוטכיר עלַא טעמכ ןופ סרעייטשרָאפ

 רעכלעוו ,עדַאנַאק ןופ גרעבלע הדוהי רעביירש ןרַאּפ םינּפ-תלבק ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא

 -עגכרוד זיא סע .סערגנָאק-רוטלוק ןופ גנוטעברַאפ רעד ףיוא עניטנעגרַא ןייק ןעמוקעג זיא

 במָאלָאג םהרבא רעקנעד ןטסּוװַאב ןופ ךוב םענופ ןעניישרעד םוצ טנװָא ןַא ןרָאװעג טריפ
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 -יװָארּפמיא ךנת, ךוב סטרָאּפָאּפַאר .י ןופ ןעניישרעד םוצ טנװָא ןַא ;?םויק ןופ ןגעוו יד ףיוא,

 -יישרעד םוצ ,עדַארג םייח רעטכיד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ -- טנוװָא-ווָאנבוד ַא ;?סעיצַאז

 ןופ ?ןטפירש; ךוב םענופ ןעניישרעד םוצ טנװָא ןַא ;?ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד, סווָאנבוד ןופ ןענ

 .ןעגנומענרעטנוא עקיטכיוו ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןוא .ה"ע שטיװָאדיבַאר .ש רעקנעד ןטסּוװַאב

 -עגסיוא ךיז ןבָאה טריפעגכרוד טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד סָאװ ןעגנומענרעטנוא עלַא

 ןגיה ןיא טייקידבוט-םוי טכַארבעגנײרַא קידנעטש ןבָאה ןוא ָאווינ-רוטלוק ןכיוה ַא טימ טנכייצ

 .ןבעל ןשידִיי

 קידנגלָאפ יד ןופ טײטשַאב סערגנָאק-רוטלוק ןטימ ןָא טריפ סָאװ ,וויטוקעזקע רעד

 :סרעדילגטימ

 -עציוו -- קַאז םהרבא ;רַאטערקעס -- שטיװָאסָאנַאי קחצי :רעציזרָאפ --- יקסידָארָאג הנוי

 ,גרעבנעזייא דוד ,ןרָאה ףסוי ,יקסנַאשָאטָאב בקעי :גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעדילגטימ .רעציזרָאפ

 ,יקציטַאלַאפ בקעי ,ןייטשלימ רעזייל ,שילזיימ עיטָאמ ,יקצינטישז המלש ,ןרעּפלַאה הסדה

 .אנָארָאװ בייל ,שטייד לדנעמ ,שטַאלדוק םייח ,ּפרַאק רעב ,רעקוצ עדלָאג
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 סענַאנטױא ןוא רעכיג ןופ חמישר
 1962--1926 ןרָאי יד ןיא ענענישרעד

 ןופ ךןמס ןפיוא ןרָאװעג טכַאמעג זיא המישר יד :עיצקַאדער ןופ גנוקרעמַאב

 .הליהק רעסעריײא-סָאנעוב רעד ייב ויכרַא-עסערּפ ןופ ןעגנונעכייצרַאפ יד ןופ

 ןקירבור עסיװעג ריא ןיא ןלעפ סע ןוא עלופ ןייק טשינ יז זיא ןרעױדַאב םוצ

 ,רעטקַארַאכ ןשיפַארגָאילביב ןופ

 (תירבע ןוא שיריי) 1956 רָאי

 "םוטנדִיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאפ
 .ןגיוושעג טָאה טלעוו יד ןוא :לזיוו רזעילא

 ,םולש ןוא המחלמ ןשיװצ :םיובנענעט ףסוי ר"ד

 ,השורי :יקסנילרעב .ש

 ,לטיּפַאק ףוס :ינטורקָא ףסוי

 ,טייצ רעשימרוטש ַא ןופ תונורכז-רעטַאעט :ווָאקרוט טנומגיז

 ,ןטערטרָאּפ :ןעזָאר .י רעב

 ןדַיי עריא ןוא שזדָאל :יזרא-םיובנענעט .א

 .ןעוועג רימ ןענעז טכענק :קַאז םהרבא

 "ףובדִייא גַאלרַאפ
 ,רתסא ןרערעל יד :טַאּפ בקעי

 .ןעלצרָאװ :ןָאמייס המלש

 ,ןטרָאגניװ ןיא טסברַאה :יקסווָאנשזולד השמ

 ,ןעייסע :ָאשיירָאב םחנמ

 .ןעגנוצָארּפש עטשרע :ןייטשנרעב .ל

 "םויק, גַאלרַאפ
 ,ןדַיי ןשיװצ ןדִיי :ןַאמרעמיצ-סָארג השמ

 .הילע רעטייוצ רעד טימ :יבצ-ןב קחצי

 "ָאוויִי, גַאלרַאפ

 ,ןטייש עטנערברעד-טשינ :ןייטשנרעב .וו יכדרמ

 .ווירב :דלעפנזָאר סירָאמ

 ,בתכ טרעטעגרַאפ ַא ןופ עטכישעג יד :רעניּפיל .א ר"ד
 "םערגנַאק"רוטלוק, גַאלרַאּפ

 .(10 דנַאב) קלָאפ ןשידַיי ןופ עטכישעג-טלעוו :ווָאנבוד .ש

 "טרָאװ רעזדנוא} גַאלרַאפ
 ,קלָאפ שידַיי ןוא ַאיַאד ,ףוקיא :ןייטשלעקניפ םייח

 "טפַאשלעזעג עשיטסילַאנָאיצַאר, גַאלרַאפ
 ,טייהיירפ רַאפ לגנַארעג ןיא :ןידרָאג אבא

 ןיײלַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג א ןופ ןבעגעגסױרַא
 . ,(1956) לַאירטסודניא-ןזייא ןוא -ץלָאה רעד :ךובלמַאז
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 יי יי עת י יי
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 עשרַאװ סקנּפ

 ,(םיניד ןופ גנולמַאז) םהב יחו

 ,לארשי ןופ ןשזַאזייּפ :רעגילק תהק

 .ןַאזַאק ןוא עיורד ,ווָאטסַאּפ ,שטיװָאניסוד ,ענעצסױקרַאש ,קָאבולג תוליהק יד ךָאנ ךוב-רוכזי

 .עיצַאזיליװיצ ןופ רָאטקַאפ ַא יװ קנַאדעג רעשידִיי רעד :טָאר .ל

 .(תוכוס ןוא רוּפיכ-םוי ,הנשה-שאר דובכל רושָארב) בוט-םוי דובכל

 .עטלצרָאװעגסיױא :ינמעשט ךלמ

 .דוד ךלמ רעד :ףרָאדנעשַא לארשי

 .ןעגנולייצרעד ענעבילקעג :יקצירעשזימ ןמחנ ר"ד

 .ארקמה ירקחמ :להָאװ .ז

 .ךַאנַאמלַא-ייליבוי רעבַארַאסעב

 (שינַאּפש) 1996 רָאי

 /0:8מ2נמ (20מ60: 151 ןט0215זג0 } 61 5ט1911016010 061 0115118015210.
 12ז. 11. 0621: 01211601065. -- 2014. (2ת1694.

 58תט61 1196: 1:11614014 ץ} 0ט6112. -- 1241 500. 14401008411544.

 1. ץ 0. 1006: (2ט6141116105 סמ 2112 ענ2ז. -- 1241 (220618ס0

 5. 109600610: 11201 1161 צ םעטע12. -- 614 .2220614010( 

 121. 4. (218004: 14 006114 ץ 61 14012001. -- 1011. (220614210.

 }- 22:40ט: 141 2096165) תנ 606ת000105. -- 13014. (282061200.

 43. ןאסטמסע: (2214 2 0212. -- 1301. /406ע/0 (0014012).

 1205 ןט0105 (פט 131510114, פט 20116 24 18 סט1401 ). -- 1:0110118) 116012102.

 1/160061 1012: !םמ טמג 21064 222מ6002202. -- 13014 151261/.

 51016915 061 פסגט|)8מ ,גזט} ( 4446. 121. א. 1 סעמסע). -- 6016 5194

 (תירבע ןוא שידיי) 1957 רָאי
 ןילַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג ַא ןופ ןבעגעגסױרַא

 .לארשי וצ ןעגנַאזעג :בילטָאג .י .ב

 .סיורג טסיב וד עקירעמַא :יקצעווָאנרעשט .וו

 .ןָארעּפ רעטנוא עניטנעגרַא ןגעוו רושָארב :לָאקָאס .ש ר"ד

 .רעכעד ענעמייל רעטנוא :ינטורקָא .י

 .ןסלער עיינ ףיוא :רעקוצ הימחנ

 .ןײלַא ןבעל סָאד :טסייג דוד

 .שטירזעמ טָאטש-ןדִיי יד :םיובלדע ריאמ

 .(לַאירעטַאמ רעשיטקַאדיד) טפעה-תועובש :ךוניחה דעו

 .רוטלוק עשידַיי יד :קניל .ּפ

 .ןגעוו עמורק ףיוא :קיווָאזעב ריאמ

 .רעטַאעט ןשידִיי ןופ ןדָאזיּפע :עדימ .א

 .ןורתּפו ןוזח :יבכרה ריאמ לאומש

 ,ךוב ןייא ןיא רעדיל עלַא :טכיל לכימ

 .עקירעמַא ןיא ןבעל שידִיי :ןידרָאג אבא

 .ןטענָאס טרעדנוה :סײהּפַאנק השמ

 .םינזחה רפס :לקדיח ןָאעל

 .(1957) לַאירטסודניא-ןזייא ןוא -ץלָאה רעד :ךובלמַאז
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 .טפעה-קילַאיב-לצרעה :ךוניחה דעו

 .םיארונ-םימי עקידנעמוק יד וצ :גייווצנריב םוחנ

 .ןוויטָאמ-טייצ :טסברעה יכדרמ

 .ןָאפ רעזדנוא -- רפס רעד :ןייטשנרעב .וו יכדרמ

 .ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ תונורכז :טַאטשנעדיײז .ש

 .(ןייטשנרעב .וװ .מ :.דער) שטשָאמַאז סקנּפ

 דנָאפילַאטנעזַאר .א

 ,ןטלַאטשעג עשירָאטסיה :קרַאמ לדוי

 "לגיּפש רעד, גַאלרַאפ
 ,ןוגינ סנטַאט ןיימ :שולת

 "ַאיַאד} ןופ גַאלרַאפ

 ,דנַאלסור-ןטעיװָאס ןיא טייקשידיי ןוא ןדִיי

 "טרָאװ רעזדנוא} גַאלרַאפ

 ,טכַאנ רעד ןופ יירשעג סָאד :הנס החמש

 "אקווד} גַאלרַאפ
 .רעמונ-לאנברבא הדוהי

 ,רעמונ-דיורפ טנומגיז

 ,רעמונ-ןלַאוטקעלעטניא עגנוי

 "ךובדיי} גַאלרַאפ
 יי .ךיירקנַארפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןוא םוקמוא רעשידַיי :ץנימ .ּפ

 ןטַארק רעטניה טבעלעג :דנובנזייא .מ
 א

 = .רעטעלב ענעסירעגּפָא :ווָאטַאנגיא דוד

 .רודַאּפמָאּפ :(רעקידעבעל רעד) ןַאמטוג .ח

 "םוטנדִיי עשילױּפ סָאד, גַאלרַאפ

 3 : .רענַאזיטרַאּפ עשידִַיי ןופ המחלמ יד :שטיװָאנַאגַאק .מ

 /- .ןרָאפעג זיא שַאי ןעוו :ןײטשטַאלג ,י

 4 : .ןטייצ עיינ :רעקנילפ .ד

 : : ,טױלּפ ןטייז עדייב ןופ :ךיירנייוו .מ

 .ןײרַא טלעוו רעד ןיא :יקסבוילעש ,י .מ

 ט | "םויק, גַאלרַאּפ

 1 ,םױבלּפע ןַא ףיוא טַאלב ַא :קיווייל .ה

 יא .(רזש .ז ?זרעביא) רעדיל :(ןייטשּוַאלב) לחר

 א | "סערגנָאק"רוטלוק, גַאלרַאפ

 .(זנַאב רעט1) םזידיסח ןופ עטכישעג :וָאנבוד .ש

 יא סערגנָאק-רוטלוק םייב דנָאפ-ץישּפיל

 א .ןטפירש ענעבילקעגסיוא :רעגניטע המלש

 : "טפַאשלעזעג עשיטסילַאנָאיצַאר , גַאלרַאפ

 : .ןעייסע) ןעיידיא ןופ לגנַארעג ןיא :ימלַא .א

 ,תונובשח ןוא תונורכז :ןידרָאג .א
.= 

 ר (שינַאּפש) 1957 רָאי

 ר 1/12116 5111: /4/ 96701010 06 טמג 2 1 102 66 600106 2160. -- 48 טז

 א סג. 3161)ס1װ: 1:51161125  ס180165. -- 12414 /1ס6זטס (בט1471

 / 14 8109סץ: 666060ת טג 2 9612. -- 1201 106שט0 (0014072)
; 
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 44. תמגמ: 176216 2 טמג 005000204 261196/20014. -- 1241  /ג06זט0 (20141141.

 /401010948: 1161065 6 181861. -- 2411 .2800618010( 

 201 5861: 15146) ןקסע 460/10. -- 1201 (2200614010.
 .|. 122526ע: 140 4618 ענג 016עט0 2000 -- 1301. (2200612010-

 (22ת061200. 1014 -- .0025 100 06 9614 14 :1160010062  11 .2121(

 2. 5002עמ1ז: 116/ 06 0206 ץ !םטס50. -- 12016 (2400614010.

4. {. 11650061: 1 006118 65 461 5680. -- 1101 )2480614010. 
 1122 13 5620610 061 1610100-. -- 1301  181861זג: 4126

 (תירבע ןוא שידיי) 1958 רָאי
 ןיילַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג ַא ןופ ןבעגעגסױרַא

 .סעמַארד עשירָאטסיה :רעשיפ .א .א

 .(רעדיל-רעדניק) בוט-םוי טוג :קויַאּפ-רעקוטש עשַאמ

 .ןבעל ןשידִַיי ןופ ןדָאזיּפע :עדימ .א

 ,לטעטש רעבַארַאסעב ַא :רענרעל קילַאפ

 .(ןעייסע) ןשינעפיט יד ןופ :וָאקינשזָאּפַאס ןושרג

 ,טיוט ןוא טולב ,ןייּפ ךרוד עשרַאוװ עשידַיי :טרעבלַא עשוהי

 .טנוזעג ןייז ןוא שטנעמ רעד :רעגניז לאוי ר"ד

 .ןקילברעביא ןוא רעדיל :ןיקוויר-ָאדרָאב ַאנימ

 .(רעדיל) םי רעד ןוא ךיא :רעגילק תהק

 ,לארשי-תנידמ ןיא ךָאװ ןוא בוט-םוי ,תבש :יקסנַאשָאטָאב בקעי

 .(ןייטשנרעב .וו .מ :!'דער) ץלַאס ןוא ווָאשערעש ,שטלַאמ ,עזערעב ,ענעשזורּפ סקנּפ

 .געוודייש ןפיוא :רעמירק עדלָאג
 .יורפ ַא ןופ ןבעל סָאד :רעמירק עדלָאג

 ,רדח ןטלַא ןופ ןעגנַאלקּפָא :ןַאלּפַאק קחצי

 .עיפַארגָאעג-לארשי-ץרא :שטַאקט .א

 "שרוש רעד, גַאלרַאפ
 ,רוד ַא ןופ ןטעוליס :סקַאװנייטש סחנּפ

 "יקסנַאלּפַאק .ג, גַאלרַאפ
 ,לכה-ךס ןוא ןובשח :ימלַא .א

 ל"קק ןופ םירומח תצעומ 'גפיורַא
 .ןלַאירעטַאמ-חסּפ

 ,רָאי ןט5 ןוא ןט4 ,ןט3 ןרַאפ סעיטַאמָאטסערכ :ךילרע סחנּפ

 ךוניחה דעו ןופ !גסיורַא

 ,לארשי-תנידמ ןופ רושעה-תנש ןוא ץרּפ .ל .י ןופ טייצרָאי רעטס0

 ְו ,עבַאגסיוא-תועובש
 ,זומת א"כ ןוא 'כ טעמדיוועג טפעה

 .תוכוס ןוא םיארונ-םימי רַאפ ןלַאירעטַאמ

 .סרעטקַאנייא ןוא סעקנעצס טכַא ןופ גנולמַאז

 "םוטנדִיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאֿפ
 ,ןפָא טביילב ןובשח רעד :ןַאמענעל ןָאעל

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ :דרַאבצרַאװש קחצי ר"ד

 .ָאטעג רעשזדָאל ןופ ךובגָאט :קנַארּפ המלש

 .ןַאזיטרַאּפ ןשידִיי ַא ןופ תונורכז :ןילעפ-קושטלַאקַאב ךלמ
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 .רעוט-רעקרעװדנַאה ןשידִיי ַא ןופ תונורכז :קַאר ךלמילא

 .ןטלַאטשעג ענעדנּוװשרַאפ :שטיװָאמַארבַא שריה

 .געט ענעי ןיא :רענלעוו סהנּפ

 .ןלַאקַאש ןשיװצ :לעקרעט לאלצב

 .רוד ןסיורג ַא ןופ עטצעל יד :וָאקרוט קרַאמ

 "ךובדִיי} גַאלרַאפ
 .רעטעּפש ןוא רעִירפ :ןַאמשיפ .מ

 ,דלעפ ןיא םיוב ַא יו :יקסווָאנשזולד .מ

 .ןונבל גרַאב ןפיוא הנותח .א :ןיװַאסַאל ,ל

 ,טלעוו רעד ףיוא ןוא לארשי ףיוא קילב ַא :רענפעש .ב

 .ןורכז ןיימ ןיא שזדָאל :(רעדנַאסקעלַא) ץנימ .ּפ

 .רקפה ןופ ןכַאילש יד ףייוא :קַאז םהרבא

 .ןגעוו ענעפרָאװעצ ףיוא :גרעבדלָאג חנ

 ?ָאװִייק גַאלרַאפ
 7 רעמונ ,ןטפירשדָאװַיי רעניטנעגרַא

 ,רָאלקלָאפ ןוא עיפַארגָאנטע עשידִיי :ןַאמטכער םהרבא

 "םטרגנָאק"רוטלוק,, גַאלרַאפ
 .ןטפירש עטצעל :ףרָאדנעשַא לארשי

 = .(דנַאב רעט3 ןוא רעט2) םזידיסח ןופ עטכישעג :ווָאנבוד ןועמש

 0 דנָאפיץישּפיל
 : .רעדילסקלָאפ עשידַיי :יקסוװַאשרַאװ קרַאמ

 .ןטפירש ענעבילקעגסיוא :גרעבמָאנ .ד .ה

 "םויק} גַאלרַאּפ
 5 .ןעלדנַאמ עקידנעילב ןופ סַאג יד :ַאמ לדנעמ

 / "אקווד, גַאלרַאפ
 6 .רעמונ-לַאמכָארק ןמחנ
 ר ,רעמונ-ןהכ ןַאמרעה

 (שינַאּפש) 1998 רָאי

 144 1261014: 14 0294 06 125 תנטמסס25. -- 1:014. 15/261.

  -- 1201  151261שם 0650טןוגעג'ס10. 171 :115600619 471161  /

 - 1056/ 6)5006מגת: 14 0104 06 1200005/4/. -- 1:411. (28060612010.
0 192/ 0910 : 1898018. -- 1241 )2400618010- 

 : 58זמט61 2642: 1 4 96614010 01010802. -- 1301 (28006180ע0-

 / ןסזג. םזמג 500110510961: (2:80668 10טזח5 061 ןט621800. -- 1:616. (0800618/2ז0.
 .2200614010(   -- 1301טז }. 5205265: 126506 6) ןאזסומ|1מ 2 145 ןכ1201465. -

 - 4046006| 212: {-מ 145 ןקט61448 66 1410506. -- 1241. (:2260618010.

 408 86:010װ660: 14 651618 46 טמ 290112. -- 1501 (2800612210-

 / 1056/ 821202: זית 14 011112 661 10108װ. -- 1:011. (0260612010.

 6 ַםא א 142ק8קס11: 126 416גןקס5 161805 118548 26. -- 1:416 061 /40401-

 קז א. 1 6061: סמ 0616058 06 105 66:60005 {גטע12205. -- 1101 1212.

 2060 52//ג0: 12600014018 ץ 2040012014. -- 1:016 /עט60ז צ */21108

 - ןט+ | (:010902): 54מ9זס פס/לס 125 650161145. -- 2014 /גט9סע ע '/4/108

 122610 151מ60266: 1061000061608 2 14 8101. -- 1626 0401 7 045
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 1155 1 6ט021: 131 10212:2016. -- 1241 /גטזסע ץל 5
 זכ:. 1. ןסט}סטמס: 1.8 111050114 06 18 111510:14 סת 2 8211906026 3 6026 206014. -- 2016

 /צ101 י} '/ 1105

 14191ג 1 6ט021: (20056105 2214 14 עגט)ס;. -- 1:024 ,/גט/0ז 21108 /' 
 טע. (טסמסטסש: (20545 } 1600עגסמ05 06 14 148. -- 1601 ,גט1סז } '/81105.

 5410גסמ (210101161010211: 1.4 762020. -- 2014 /100/  צ '/ 8110.

 /4. 161521121511: ט0)ט0 ע2015 1/10503? -- 1014 /גט10/ צ */ 2105

 1:5010105 } סמפגץספ 5016 1071005 ןט0105. -- 14411 1.ש/ 62

 (תירבע ןוא שידיי) 1999 רָאי

 ןײלַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג ַא ןופ ןבעגעגסױרַא
 .(עגַאלפיוא עט2) רעדיל עשידִיי טכַא :ןַאמצָאלק .ל

 .ןגעוו עשירָאטסיה ףיוא :דלַאװ .ּפ

 .גנַאזעג ןוא ָאנַאיּפ רַאפ רעדיל :רענייוו .ל

 .קַאנרעטסַאּפ ןופ ָאגַאװישז ר"ד ןגעוו :יקסנַאשָאטָאב .י

 .(גנַאגרָאי רעטס20) לַאירטסודניא-ןזייא ןוא ץלָאה :ךובלמַאז

 .(עגַאלפיוא עט3) ךשמה רעזדנוא :רעלסעצ .ש ןוא שטַאקט .א

 ..המחלמ-טלעוו רעטרעפ רעד ברע :יקצעווָאנרעשט .וו

 .םויק ןופ ןגעוו יד ףיוא :במָאלָאג םהרבא

 .עבַאגסיוא-ייליבוי --- וָאטַאכלעב

 .(עגַאלפיוא עט3) ,ךובנרעל ;דנַאלרעדניק :שטַאקט .א

 ,(דנַאברַאפ רעװעשרַאװ ןופ ץנעטסיזקע רָאי 10) "ןדִיי רעװעשרַאװ, ךוב-ייליבוי

 גַאלרַאפ""ףוקיא;
 .השורי :שיקרַאמ .ּפ

 "הירומ, גַאלרַאפ
 41 דנַאב) עטכישעג רעשידִיי ןופ סעיצקעל :ףירח םחנמ

 דנָאפילַאטנעזָאר
 .םינָארַאנ ןוא םינשקע ,םימכח :ןָאמײס .ש

 "טַאטשלעדע דוד, גַאלרַאפ
 .תוריתס עשיגָאלָאעדיא ןוא עשיּפָאזָאליפ :ןַאטָאש .ח ר"ד

 "טרָאװ רעזדנוא} גַאלרַאּפ-
 .ןטכענ :(ינועמש .ש) ןח לבייל

 .ןפַאש ןוא ןבעל ןייז --- ווָאכָארָאב רעב :יקסוװָאכַאנעמ השמ

 .(הנס החמש :ררעביא) ח"מלּפה רפס

 "םוטנדִיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאפ
 .ןדַיי עשיליוּפ :ןַאמלָאװ .ל .י

 .תורוד עשימרוטש :ןהכ .צ

 .תודיסח ןופ גנַאזעג סָאד :ןמש .נ

 .הזוזמ ןוא םלצ ןשיוװצ :ַאקסוועשערעש ַאנעלעה

 .ןעקנעדעג םוצ סעמַאמ עשידִיי :סקַאװניײטש סחנּפ

 ,גנויירפַאב רעד ךָאנ :וָאקרוט סַאנָאי

 "ףובדִייא גַאלרַאֿפ
 .(שזַאקַארב .מ :רעביא) ןטכענ ןופ טלעװ יד :גייווצ ןַאפעטס
 .ןלַאװק-רוטלוק :ןָאסנַאטַאנ םַאיליװ
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 2 עד
 א לא

 .עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידַיי :ןיקוויר .ב 6 קי
 "טפַאשלעזעג עשיטסילַאנָאיצַאר, גַאלרַאפ

 ןלױּפ ןוא עטיל ןיא רָאי קיסיירד :ןידרָאג ,א

 .עיּפָאטוא ןוא ןגעטש :רעבוב .מ

 .ןעמוהת ייווצ ןשיווצ :ןיוועל לאומש

 "ָאוװִיי} גַאלרַאפ
 .ץישפיל .י ?טקַאדער) ךוב-יקצַאש ,י

 ,דליב ןיא םכילע-םולש

 "סערגנָאק"רוטלוק, גַאלרַאפ
 ,ךובגָאט סָאד :קנַארפ ַאנַא

 .רעקיטירק ןוא קיטירק :רעגינ לאומש

 סערגנָאק"רוטלוק םייב דנָאפ-ץישּפיל
 .ישילשה ןימינב תועסמ :םירפס רכומ עלעדנעמ

 .ןטפירש ענעבילקעגסיוא :סודיינ בייל

 ,סיזירק רעד ;עלעסָאי :ןָאזעניד בקעי

 ןטפירש ענעבילקעגסיוא :ןָאזרעדָארב השמ

 "םויק, גַאלרַאפ
 .ןעלגילפ ןוא ןעלצרָאװ :יווָאבוק .ל .א

 .םיאיבנ עטשרע יד ןופ געט יד ןיא :ןָאמײס המלש

 2, ,העיקש ענעדליג :ךַאברעיױא םירפא

 ,טייצ רעד טימ ןסעומש :רעלגירטש יכדרמ

 ,דנַאלסור ןיא רעביירש עשידַיי טימ :שטיוװָאסָאנַאי קחצי

 "אקווד, גַאלרַאּפ
 .רעמונ-לוריבג ןבא המלש

 ,םזילַאיצנעטסיזקע ןגעוו רעמונ

 ,רעמונ-ןָאסלעדנעמ השמ

 (שינַאּפש) 1999 רָאי
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 (תירבע ןוא שידיי) 1960 רָאי

 ןײלַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג ַא ןופ ןבעגעגסױרַא

 ףעגנוצַאשּפָא ןוא רעדיל :וַאלַאס-לעשוב .ח
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 .הניטנגראב תירבעה הרומל ךירדמ :גייווצ .א

 ןרערט ןוא טולב ןופ רעסיוועג סָאד :שטיװָאדיװַאד הרש

 .(טפעה רעט2) וידרב תירבע

 .(טפעה רעט3) וידרב תירבע

 ,(טפעה רעט4) וידרב תירבע

 .טפעה-לצרעה

 .עיצקעפנָאק ןוא יירעדיינשוצ ןופ עידעּפָאלקיצנע :ןייטשנייוו סָאקרַאמ

 .ןבעל ןליוו עלַא :ץַאזדלָאג םייח

 .עשרַאװ ןופ לגנַיי ַא :סײהּפַאנק השמ

 ,דיל ןיימ :שטיווָארעּפלַא לעשַאר

 .רעלעירטסודניא ןוא קנעב ,םירחוס רַאפ ךובטנַאה :שטיװעלימכַאר םהרבא

 .שטשָאמַאז סקנּפ

 .סנּפָאקוצ ןייטש ַא :ינטורקָא ףסוי

 .ןרעטש ענעשָאלעגסיוא :ןַאמרעקַא לדנעמ

 דנָאפילַאטנעזָאר .א
 .יקסנַאשזָאר .ש :'דער ;(קיטסיצילבוּפ ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ) עניטנעגרַא ןופ

 "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד} גַאלרַאפ
 ,םעלעכ ןופ טלעוו יד :רוקרעמ .וו

 ,טנערב ןלױּפ :םש-ןב ןבואר

 .סעקסַאמ ןוא רעמינּפ :גרעבדורג "ווָאקרוט .י

 .רעגניז רעדָארב :טנעמַאזירּפ .ש

 ,גנַאהרָאפ טייז רענעי ןופ :ןַאמרעדעל .ד

 ,ןָאזרעדָארב השמ טימ געווסנדייל ןיימ :ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש

 .קַאשטרָאק שונַאי :קַאלשנעּפַא ַאלָאּפ

 "ףךובדיי, גַאלרַאפ
 .רעבגניא ַארָאלפ :וָאלרעּפ .י

 .(דנַאב רעטשרע) לבזיא ןגינעק יד :ןַאבזיא .ש

 .(דנַאב רעטייווצ) לבזיא ןגינעק יד :ןַאבזיא .ש

 .ןגייווצ :ןָאמײס המלש

 .זנכשא חסונ ןעוועג זיא סָאד :ןייטשנרעב .וו יכדרמ

 "סטרגנַאק-רוטלוק, גַאלרַאפ
 ,סעיצַאזיװָארּפמיא-ך"נת :טרָאּפָאּפַאר .י

 סערגנַאק"רוטלוק םייב דנָאפ"ץישּפיל
 .ןטפירש ענעבילקעגסיוא :גורפ .ש

 "םויק, גַאלרַאּפ
 ,ןטסינויצ :סקַאװניײטש סחנּפ

 41 דנַאב) ןעמונעג ךות ןיא :ןײטשטַאלג בקעי

 .(2 דנַאב) ןעמונעג ךות ןיא :ןײטשטַאלג בקעי

 ןדִַיי טימ טָאטש ַא :לקיב המלש

 ,טלעוו ןוא דָיי :גרעבנירג םייח

 | "אקווד, גַאלרַאפ
 ,רעמונ-בויא

 .רעמונ-ןואג הידעס 'ר

 .רעמונ-תלהוק

 עא יי
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 (תירבע ןוא שידיי) 1961 רָאי

 "יקסנַאלּפַאק .ג, גַאלרַאפ
 .טַאמרָאפ-ןשַאט ןיא עּפַאמ-לארשי

 ןילַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג א ןופ ןבעגעגסױרַא
 ' .ךוב-ייליבוי -- טרָא רָאא 0

 .רעקלעפ ןשיװצ גנַאג רעזדנוא :במָאלָאג .א

 .וָאקינשזָאּפַאס .ג .דעֹר -- ןטנַאקירבַאפ-רעקירטש ןופ ךובלמַאז

 ,(דנַאב רעטייווצ) עשרַאװ ןופ לגנַיי ַא :סײהּפַאנק השמ

 .עניטנעגרַא ןיא עיצַארעּפָאָאק-רַארגַא ןוא עיצַאזינָאלָאק עשידִיי :ןַאמכיױה ךורב

 .ךוב-רוכזי רעװָאדולבַאז

 "= .לייו ַא ףיוא טסַאגוצ :רענרעל קילַאפ
 : .רעדיל-רעדניק :(ןובזיע ןופ) רעכיירטש בקעי

 .(רעדיל-רעדניק) ןטכורפ :זנַאג דוד

 ,טנעָאנ רעד ןופ ןעגנוטכַארטַאב :טסברעה יכדרמ

 2 .ענלַאט ןופ תונורכז) רעטכייל סעמַאמ רעד :ןַאמדלעפ עשַאמ

 52 ,םיפשב :רעסייג ,ל .מ

 = "ןלוש"םכילע-םולש, גַאלרַאפ
 .עניטנעגרַא ןיא ןדִיי רָאי 0

 גַאלרַאפ-""ףוקיא,
 ,(דנַאב רעט1) עבַאגסיוא-ןָאסלגרעב דוד

 רנָאפילַאטנעוָאר .א
 .רעקיכלימ רעד היבוט :םכילע םולש
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 גַאלרַאפ""ףוקיא;
 ,דיירפ רעזדנוא וצ ןוא קיטייו רעזדנוא וצ עזייר ַא :ץילב לעלַאצ

 .דרע רעשיניטרַאמנַאס ףיוא טירט :ץילב לעלַאצ

 .סעדער ,ןסעומש ,ןעלקיטרַא :סלעָאכימ המלש

 תירבע השרדמ ךרוד 'גסיורַא

 .(עיזעָאּפ רעשיערבעה רעיינ רעד ןופ) םיריש טקל

 "ץיצילַאג, גַאלרַאפ
 .רעקוצ .נ .דער --- "עיצילַאג, ךוב-קנעדעג

 "םוטנדִיי עשיליוּפ סָאד, גַאלרַאפ
 .ווָאכעלעז ןופ ןשטנעמ :יקסניירב .ׂש

 .ןלױּפ ןיא ןלוש :שטיװָאדיװַאד דוד

 ,הפוקת ענעסירעגרעביא יד :וָאקרוט טנומגיז

 ,ךוב ימלַא .א

 "ךובדִייא גַאלרַאפ
 ,םירזוכ יד :גרעבנעזָאר .ש

 ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא :ןָאסקַאסיא קחצי

 ,רעטיוועג-חישמ :קנורט .י .י

 .ךוב-קינלָאר ףסוי

 .ָאטעג עטצעל יד :ץייוו םהרבא

 "ָאװַייק גַאלרַאפ
 ,(8 דנַאב) ןטפירשדָאווְיי רעניטנעגרַא

 סערגנַאק"רוטלוק םייב דנַאפ-"ץישפיל
 ןטפירש ענעבילקעגסיוא :יקסניּפ דוד

 "סערגנַאק"רוטלוק ,, גַאלרַאֿפ
 ,טניוו ןיא ןעמיוז :טרָאּפַאּפַאר .ר

 ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד :וָאנבוד .ש

 "םויק , גַאלרַאפ
 .ןטרעוו ןוא ןשטנעמ :גרעבנירג םייח

 ,(דנַאב רעטייווצ) טייצ רעד טימ ןסעומש :רעלגירטש .מ

 "טּפַאשלעזעג עשיטסילַאנָאיצַאר , גַאלרַאֿפ
 .ןעייסע :רעקָאר ףלָאדור

 ,ןלָאט עיולב ןוא גרעב עצרַאװש :ןיוועל לאומש

 "אקוודק גַאלרַאּפ
 .רעמונ-תישארב רפס

 .רעמונ-תודיסח

 (שינַאּפש) 1961 רַאי
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 (תירבע ןוא שידיי) 1962 רָאי

 "םוטנרִיי עשיליוּפ סָאד , גַאלרַאפ
 .ןלױּפ ןטלַא ןיא ןדִיי :ןיוועל קחצי ר"ד

 .ןבעל ןיימ ןופ ךוב-השעמ סָאד :שטיװַאר ךלמ

 .ךוב-ימלַא .א

 .(רעדיל ןוא ןציקס ,ןעגנולייצרעד) ןעלגיּפש עטקעדרַאפ :טָאימע לארשי

 .ןעייסע עשירָאטסיה) ןשינעעשעג ןוא ןטלַאטשעג :קנורט היעשי

 .(תונורכז) גנילירפ ַא ןופ ביײהנָא ןיא :קַאז םהרבא

 "ךובדִייק גַאלרַאפ
 .שיערבעה םענרעדָאמ ןופ סיזירק רעד :ןוסלנצכ .ק

 .ץנעגילעטניא עשידַיי-שיסור :ןָאסנָארַא ירָאגירג

 ,םיכרד ענעגייא ףיוא :ןָאמײס המלש ר"ד

 "םערגנָאק-רוטלוק, גַאלרַאפ
 ,(דנעב 2) ןבעל ןיימ ןופ ךוב סָאד :ווָאנבוד ןועמש

 ,ןטפירש :שטיװָאדיװַאר ןועמש

 "ָאװִיי} גַאלרַאפ
 ,תוכלמ-יגורה עשיטעווָאס :ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא

 "םויק, גַאלרַאפ
 ,(תונורכז ,קיטירק-רוטַארעטיל ,עטכישעג) עינעמור :לקיב המלש

 ,ןטלַאטשעג :ןַאמזיּפש בייל

 ,יקסנַאירבָאד .ב ןופ געווסנבעל רעד :יירעדנעש השמ

 ןלױּפ תורהנ לע :ןַאמ לדנעמ

 -יי וי
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 ָאװִיי םייב טפַאשלעזעג"רוטַארעטיל
 ,(סײהּפַאנק השמ ןופ גנוטכידרעביא) ךוב-אבב :רוחב והילא

 .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ץרּפ .ל .י

 .טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא ץרּפ .ל .י

 ןטפירש ענעבילקעגסיוא -- דלעפנעזָאר סירָאמ

 .רעפעפ קיציא ,קירַאכ יזיא ,ןײטשפָאה דוז

 ןילַא רבחמ ןופ ןוא ןעניירַאפ ל"ל ,טעטימָאק 'זעג ַא ןופ ןבעגעגסױרַא

 .טיקסיוו ןוא ווָאנישמַא ,ווָאדרַארישז סקנּפ

 .(רושָארב) לארשי ןעזעג בָאה ךיא יו :יקסוװָאמָאכָאּפ קהצי

 .ַאקַיי רעד ןופ טעברַא ערַאטינַאמוה רָאי 0

 .(רעדיל) שטנעמ םוצ :ןַאמרעסַאװ רואינש

 .(רעדיל ןוא ךעלהשעמ) םיוברעדעצ רעד :קויַאּפ-רעקוטש עשַאמ

 .ןעמַארד ןוא רעדיל ,ןעגנולייצרעד) ןטָאש ןוא ןוז :רעצירּפש רודגיבא

 .(לארשי תנידמ) עזייר ַא ןופ ןקורדנייא :זיור המלש

 .(רעדיל) דרע רעדמערפ ףיוא :קַאז םהרבא

 .ןעגנולייצרעד) יינ סָאד ןופ :רעמירק עדלָאג

 .עקירעמַא-םורד ןופ ןיגינעק עשידִיי יד :יקסנַאשָאטָאב בקעי

 ."גרעבמָאנ .ד .ה, ןייארַאפ-רעביירש ןופ ךובלמַאז

 .(רעדיל) גנַאגפיוא-ןוז רַאפ :םיובנריב הרש

 .(םיריש) לילה ימדב :גרעבדלָאג םירפא

 .ךוב-רוכזי -- עוװָאדולבַאז

 (שינַאּפש) 1962 רָאי

 /4. 13126ת619: 151 }וסזס 46 2 2/1108. -- 4 (20606120170-
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 עניטנעגרַא ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשיריי

 1962-1996 ןרָאי יר ןיא

 :עכעלגעט
 "גנוטייצ עשידיא יד,

 ."עסערּפ יד,

 :עכעלטנכעוו
 *טייצ עיינ ידע

 *"ענובירט

 ?ןטפַאשנַאמסדנַאל;

 :עכעלטנכעווייווצ
 ?טרָאװ רעזדנוא;,

 *"ןבעל רעניטנעגרַא,

 ."ןבעל רעירַאזָאר,

 :עכעלשדוח
 "קנַאדעג רעזדנוא;

 "רעטעלב עשירַארעטיל עטרירטסוליא,

 *"ףלא;

 "ךעלעמייב רעניטנעגרַא,

 א "ןיזַאגַאמ רעניטנעגרַא

 יש "טרָאװ עיירפ סָאד,

 3 "לגיּפש רעד;

 "םורד,
 : לו '

 "תועידי,

 0 "רָאטַארעּפָאָאק טסינָאלָאק,

 +*"קלָאפ ןוא הליהק,
1 

 :טפירש םישדח-יירד
: 

 "רעטעלב-ףוקיא,
6 

 "אקווד,
 5 יא

 "ןעמעלבָארּפ,
4 

 יש ,"ןטפירש,

 יי ו ;שינַאּפש ןיא
 /  *?/ןסס;טס (הט|0גע/"

 - "!/4זמ20606" *

."1406120167 

- "1366 151261 " 

 / "(ןטפ 66 14 1026 66 1124

 -"(טסתנסמ1ז10"

 "'ןכגטהז'

 "/60 15126נטן"  - :

- "126 

 / ""סעטצג/סזמ"

 - "ןטסגפסםס טשססװסמפסוגוצ"

 ירעמ טשינ ןיוש טניישרעד עבַאגסיױא יד זַא ,טײדַאב (*) לדנרעטש סָאד
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 לקיב המלש ר"ד דובכל הביסמ-סגנונעגעזעג

 .לקיב המלש ."ד רבח ןייז טנגעזעג יקסנַאשָאטָאב בקעי



 א

 - דנַאלסױא ןופ רעכיירש עשידיי = |
  בושי רעודנוא ןנעוו





 הי עי יצ ע*

 ךַאברעױא םירפא

 ןנעוו יד ןענייז ןדישרַאּפ

 טימ .טרעקעגנָא טשינ ירמגל עקירעמַא טימ ךיז ךיא בָאה עניימ ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא

 זיא ,ןשטנעמ עטנעָאנ יצ ,םיבורק עניימ ןופ רענייק .תוכייש ַא טַאהעג ָאי ךיא בָאה עניטנעגרַא

 .דניִק ַא ןעוועג ןיב ךיא טניז םעט ןיא רימ טגיל עניטנעגרַא רָאנ .ןעגנַאגעג טשינ עקירעמַא ןייק

 -לקנוט ַא טימ ,דַיי ַא .ןשיוק ןוא סעניזרָאק טימ ,טנַאװעגטעב ןפרָאװעצ טימ ,ךיא עז בוטש ַא

 קעװַא ךיז טצעז רע .רעטעדַאשטרַאפ ַא יו םורַא טייג ,רענעסקַאװעגרעביא ןַא ,דרָאב רעטיור

 ןווּורּפ סָאװ ,ןיז עכעלטע ?ןציז טעװ רע טסייה סָאװ :ףיוא-גנורּפש ַא טיג ןוא עניזרָאק ַא ףיוא

 -דילג ַא זיא דַיי רעד .ןכַאז ענעפרָאװעגנָא יד ןשיוצ ךיז ןרעגלַאװ ,ןטַאט םעד ןסקַאװרעבירַא

 -יוו סָאד .עינָאלָאק ַא ןיא דרע ןטעברַא וצ עניטנעגרַא ןייק טרָאפ רע .רעניימ דניקרעטסעווש

 -שימ יד טָאה סַאג עצנַאג יד .בוטש"וצ-בוטש ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה "דרע ןטעברַא; ןופ לוקרעד

 טעוװערעקרַאפ רענעגעוו יד ךיז ןבָאה טשרע ןטרָאד ןופ ןוא קירב רעד וצ זיב טײלגַאב החּפ

 ,לַאזקָאװ םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,ײסָאש םוצ

 ןייק ןעמוקעגנָא טשינ םיא ןופ ןענייז ווירב ןייק :ןרָאװעג ןלַאפרַאפ שממ זיא דיי רעד

 -וקעגסיוא חומ ןשרעדניק ןיימ ןיא זיא ,עניטנעגרַא .ןעמונעגּפָא טשינ םיא ןופ ןעמ טָאה ןסורג

 ןופ תועידי טּפיזעגכרוד ָאי ךיז ןבָאה אמתסימ רָאנ .ןלַאפרַאפ ןרעוו ןדַיי ּוװ דנַאל ַא זיא .ןעמ

 -עגקעװַא רבח רעטנעָאנ ַא רעניימ זיא רעטעּפש ןרָאי .ןעגנַאגרעד טשינ ייז ןענייז רימ וצ .םיא

 -ָאֹּפ ַא ןטַאט ַא טַאהעג טָאה רעניימ רבח רעד .דרע ןטעברַא וצ ךיוא --- ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפ

 רָאי רָאּפ ַא טָאה רע שטָאכ ,ןוא עיסעסָאּפ רעד טימ ןעוועג קסעתמ ךיז טָאה ןיײלַא רע .רָאסעס

 -עג זיא לארשי-ץרא .דרע רעד וצ ןעמוקעגקירוצ ךָאד רע זיא ,סעדָא ןיא *טעיַאשטינרעטסקע;

 טָאה םזיציטנַאמָאר ריא סָאװ ,הילע רעטייווצ רעד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא'ס -- ,םולח ןייז ןעוו

 ףיוא רע זיא ,ןענורעגסיוא זיא עיסעסָאּפ סנטַאט םעד יװ ױזַא רָאנ .זדנוא וצ ןגָארטרעד ךיז

 טיצ "לייוורעד, רעד .דרע ןטעברַא וצ ,עניטנעגרַא ןייק החּפשימ רעד טימ ןרָאפעג לייוורעד

 ...רָאי קיצפופ רעביא ןיוש ךיז

 -ץעל עשייערבעה -- ,לאומש ןוא קיציא --- ,ינווָאכוד רעדירב ייווצ יד ןעוועג ןענייז ךָאנרעד

 -דלָאג העישי ."עניטנעגרַא ןייק קעװַאק ייז ןענייז ץלעב ןופ .זדנוא ייב ןעוועג ייז ןענייז ,רער

 -ורב ןרעטלע ןיימ ןוא סנַאמכיפ בקעי ןעוועג ,בוטש רעזדנוא ןיא ןסקַאוװעגסיױא זיא סָאװ ,ןייטש

 -סקע ףיוא סעדָא ןיא טנרעלעג ןרָאי טָאה רע .ןפורעג םיא רימ ןבָאה "עלעקייש; .רבח ַא סרעד

 םעד טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא רעטעּפש ןוא סערייא-סָאנעוב ןייק ןרָאװעג לגלוגמ זיא ,ןרעט

 -- ,יירעביירש ףיוא ןטינשעג ךיז רע טָאה םייה רעד ןיא --- ,ןַאװָאקשַאר דיוד ."םורד, לַאנרושז

 ןרָאװעג "ןלַאפרַאפ, ןרָאי ךיוא זיא ,עלייב ,רעטכָאט סטחוש םייח-ףסוי טימ טַאהעג הנותח טָאה

 -כָאנ ייז זיא ,יקסמירק (רעב) יקוב רבח רערעגנַיי ןיימ ,רענייז רעגָאװש רעד .עניטנעגרַא ןיא

 רעדייא ךָאנ וליפַא ,תונורכיז ןביירש טנעקעג ךיא טלָאװ עניטנעגרַא ןופ .רעטעּפש ןרָאי ןרָאפעג

 .ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא

 ןעוועג עקירעמַא עדמערפ יד זיא ,עניימ "תונורכיז, יד ןיא ןיײרַא ךיז טכַארט ךיא זַא ,רָאנ

 זיא עקירעמַא .בייהנָא ןשידַיי ןרעַירפ ַא טַאהעג טָאה עקירעמַא ,יאדוװַא .עניטנעגרַא יו ,רעטנענ

 -סקידרקיע יד טשינ תוחּפה-לכל ,הביס עקיצנייא יד זיא סָאד טשינ רעבָא .רעסערג שידַיי ןעוועג

 -ןופצ .עניטנעגרַא ןוא עקירעמַא-ןופצ טמערופעג ןבָאה ןטלעװ עטלײטעגּפָא-ףרַאש ייווצ .עט

 ןגעק ןבָאה ?ןטסינָאלָאק, יד זַא וליפַא ,טסייג ןשילגנע ןיא טמערופעגסיוא ךיז טָאה עקירעמַא
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 -ַאּפש ןיא ןרָאװעג טמערופעג זיא ,עקירעמַאןייטַאל ץנַאג יו ,עניטנעגְרַא .טריטלָאװער דנַאלגנע
 ךיוא יז זיא אליממ ןוא ,עּפָאריײא וצ רעטנעָאנ ןעוועג רַאפרעד זיא עקירעמַא-ןופצ .טסייג ןשינ
 זַא ,טסוװעג טשינ ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןדִיי זַא ,ךיז טכַאד רימ .רעטנעָאנ ןדִיי ןעוועג

 סָאװ ,עיציזיווקניא רעד ןופ ןרוּפש ןבילבעג ךָאנ ןענייז רעדנעל עשינַאקירעמַא-ןייטַאל ךס ַא ןיא

 עינַאּפש זַא ,טסּוװעג רעבָא ןבָאה ייז .טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ןרָאדַאטסיקנָאק עשינַאּפש יד

 טייקדמערפ ַא ךיז ןיא ןגָארטעג ייז ןבָאה וויטקניטסניא ןוא טשרעהעג רעדנעל יד רעביא טָאה
 -ַאקירעמַא-ןייטַאל יד .טײקשירענָאיּפ רעסיורג ןופ דנַאל סָאד ןעוועג זיא עקירעמַא-ןופצ .ייז וצ

 יד זיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא .שיגרַאטעל ןעוועג ןענייז רעדנעל עשינ
 ןָאדנָאל זיא ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה רַאפ --- ,ןָאדנָאל ךרוד ןעגנַאגעג עיצַארגימיא עשידַיי

 טסַאגרעטכיד םעד טסירגַאב ןיקטוג ךלמילא להקה-שאר .1958 רָאי ןיא ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד

 .שריה רתלא ריסַאק רעד :סטכער רעטשרע רעד .הנח יורפ ןייז ןוא ךַאברעױא םירפא

 עכעלריטַאנ יד ןעוועג זיא עקירעמַא .גנורעדנַאװרעביא רעייז ןיא עיצנַאטס עטשרע יד ןעוועג
 ,דנַאל שילגנע ןַא ןעוועג ךָאד זיא עקירעמַא .ייז רַאפ עיצנַאטס עטצעל ןוא עטייווצ

 יו ,ןוא רעשישטייד ַא ןעוועג בורל זיא עקירעמַא-ןופצ ןיא בושי רעשידִיי רערעטלע רעד
 םיא ךָאד ייז ןענייז ,ןדַיי ןשִיעּפָאריײא-חרזימ םעד ןעוועג טשינ ןענייז ןדַיי עשישטייד יד טייוו

 יד ןיא רערעטלע רעד ןעוועג זיא סָאװ ,בושי רעשידִיי-שינַאּפש רעד יו ,רעטנעָאנ ךס ַא ןעויעג

 -יס עשיגָאלָאכיסּפ יא ,עשימָאנָאקע יא ןעוועג ,סע טסייה ,ןענייז .רעדנעל עשינַאקירעמַא-ןייטַאל

 ךיז טָאה סָאװ ,ןדִיי ןשִיעּפָארײא-חרזימ םעד טנעָאנ ןעוועג זיא עקירעמַא-ןופצ סָאװרַאפ תוב

 ,ןלייט-טלעוו עיינ ןיא ,רעדנעל עיינ ןיא רעדנַאװרעביא ןייז ןיא טזָאלעגקעויַא

 -רעירפ ןופ ףוס םייב טָאה סָאװ ,עסעדּפ עשידִיי יד -- ןעוועג זיא הביס עקיטכיוו ַא רָאג
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -דנוא ןיא וליפַא יו ,ךיא קנעדעג .עקירעמַא-ןופצ ןיא ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא טרעדנוהרָאי ןקיד

 טנַארגימיא רעד .קרָאי-וינ ןיא ןעגנוטייצ עשידִיי ןופ ןטינשסיוא ןעמוקעגנָא ןענייז טָאטש רעז

 טָאה סָאװ ,ןָאטעילעּפ ַא בורל ,סעיינ לקיטש ַא גנוטייצ ַא ןופ ןטינשעגסיוא טָאה קרָאי-וינ ןיא

 ןוא עיצילַאג ,דנַאלסור ןיא טניירפ רעדָא ,םיבורק ענייז טקישעג ןוא ,רַאצ םענופ טכַאלעגּפָא

 .עקירעמַא-ןופצ וצ טרעטנענרעד שיכיסּפ ןדִיי םעד טָאה סָאד .עינעמור

 -יא ךיז ןרעדילגוצניירַא ידכ ,טעװערָאהעג רעווש טָאה עניטנעגרַא ןיא בושי רעשידִיי רעד

 ןביוהעגנָא ,ןפַאשעג ,טיובעג טייהרעליטש טָאה רע .ןרעזדנוא קלָאפ םענופ םענרַאפ-טלעװ םענ

 -רַאפ רע סָאװ ,הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב ,םינּפ ןגייא ןַא ןעמערופ וצ זייווכעלסיב

 טייצ רעד טימ זיא עקירעמַא-ןופצ יבגל טיײקנענַאטשעגקירוצ ןופ ןורסיח רעד .רעטציא טמענ

 טָאה עניטנעגרַא ןיא דַיי רעד .בושי םענופ טעטילַאװק רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ הלעמ ַא ןרָאװעג

 זיא סָאװ ,םזינַאּפש םעד ןופ סולפנייא םעד ןגעק טרעצנַאּפרַאפ טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ ךיז

 -ָאמרעד עלעקנוט יד וליּפַא .זדנוא םזינַאקירעמַא רעד יו ,רעדמערפ ךס ַא ןעוועג שיכיסּפ םיא

 עניטנעגרַא ןיא דַיי רעד זַא ,טקריוװעג ןבָאה ,עינַאּפש שוריג םענופ ,עיציזיווקניא רעד ןופ גנונ

 .עיצַאלימיסַא רעד ןופ סמערָא יד ןיא ןפרַאװנײרַא טשינ ךיז לָאז

 -ירעמַא-ןופצ ןיא יו ,ערעדנַא ןַא ןעוועג גנולקיװטנַא יד ךיוא זיא ,ללכ םעד ךייש זיא סָאװ

 רעקיצניינ ,רעקיצכַא יד ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנַארגימיא רעשידִיי רעד .עק

 -לעפַאב עשימידוהַאי ַא ןפָארטעג ָאד טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ ביײהנָא םוצ וליפַא ןוא

 -גוהרָאי ןטנעצניינ םענופ ןטימ םעד טניז טרעגריבעגנייא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,גנורעק

 ןיש טָאה רע .טקיטסעפַאב ןעוועג ןיוש טנעמעלע רעשימידוהַאי רעד זיא שימָאנָאקע .טרעד

 ,ךרד-סנבעל םענעגייא ןַא טלעטשעגנייא טָאה רע .סעיציזָאּפ עשיטילָאּפ עכיוה ןעמונרַאפ וליּפַא

 ,טייקשיקלָאפ ןופ רוּפש ןטסדנימ םעד ןָא ,טייקשידִיי-םרָאפער --

 -דָאה םענופ ןגערב יד וצ ןעמָארטש וצ ןביוהעגנָא טָאה עיצַארגימיא עשידַיי עסיורג יד זַא

 רעטנוא ןעמענ ףרַאד יז זַא ,ןטלַאהעג טייז ןייא ןופ גנורעקלעפַאב עשידַיי-שטייד יד טָאה ,ןָאס

 ךיוא ךיז יז טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא "ןעטסָא ןופ רעדירב עמערָאא יד ןעלגילפ עריא

 תכרעמ יד ןכַאמ עילַאק טנעקעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדַיי ןופ ץיילפנָא םעד ןגעק ןצישַאב טלָאװעג

 י-ימיא עשידִיי-חרזימ יד וצ גנוִיצַאב עשיּפָארטנַאליפ יד ןסקַאװעגסױרַא זיא ןופרעד .ערעייז

 -יא טלָאװעג טָאה ףיש בָאקיעשזד רעשיטַאּפמיס רעייז רעד וליפַא .םידוהַאי יד דצמ ןטנַארג

 יד יא ןפרַאװ טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא רקיע רעד ,ןטנַארגימיא עשידַיי יד "ןעלשטנעמסיוא; שַיעד

 יז טָאה ןסייהעג -- ,קנַאב ערעדנוזַאב ַא טעדנירגעג רַאפרעד טָאה רע .ןדַיי-טשינ ןוּפ ןגיוא

 ןשיטנַארגימיא רעייז טימ ןוא קנעב עשַיױג יד ןיא ןייג טשינ ןדִיי ןלָאז -- ,"קנעב-טיעטס,

 טלעטשעגפיוא ןבָאה "ןוַאטּפָא; ןופ ןדִיי יד ...םידוהַאי יד ןופ םינּפ סָאד ןצרַאװשרַאפ ריפפיוא

 -רעד ןדַיי-חרזימ ענירג יד ןטלַאה וצ -- ,ץנַאילַא-סגנודליב ַא -- ,"סנעיַאלע לענָאשיעקוידע; ןַא

 -ירעמַא ןופ הרות יד ןענרעל וצ ייז טייצ רענעגייא רעד וצ ןוא דיַאס-טסעוו רעד ןופ טרעטייוו

 וצ ייז רעכיילג זיא ,"ןשטנעמ,, ןרעוו ןלעוװ ןדַיי-חרזימ יד זיב ןעוועג זיא ךרד רעד .עיצַאזינַאק

 רעבָא ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא ןדִיי יד וצ ןעמוקעגּפָארַא ןענייז םידוהַאי יד .טרעטייוורעד ןטלַאה

 -טסעוו רעד ףיוא ,ייז וצ ,הלילח ,ןעמוקפיורַא טשינ ןלָאז ,רעדיַאס-טסיא יד ,ייז זַא ,טיהעג ךיז

 ,דיַאס

 רעד ןיא רָאנ טלקיװטנַא ךיז טָאה ןבעל-ללכ עשידִיי סָאד זַא ,ןסקַאװעגסױרַא זיא ןופרעד

 ןענייז ןטלַאטשנַא-הקדצ יד .הליהק ַא ןופ םענרַאפ ןפיוא טשינ ,טפַאשנַאמדנַאל רעד ןופ םַאר

 רעדעי טגרָאזרַאפ ךיז טָאה עקרק טימ ,םידוהַאי יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג סיואכרוד טעמּכ

 םערָאװ ,ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק ללכב טָאה ץוש רעשיטילָאּפ ןופ .רעדנוזַאב טפַאשנַאמסדנַאל

 רעד .דנַאל ןיא סעּפורג עשיטנַארגימיא ערעדנַא יד יו ,יירפ ױזַא ןעוועג דַיי רעד זיא שיטילָאּפ

 .ןבעל ןשידִיי ןטריזינַאגרָא ןַא רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה םידוהַאי יד -- ,רעבָא רקיע

 -חרזימ ןופ טנַארגימיא רעשידַיי רעד .עניטנעגרַא ןיא ןעוועג זיא ,רימ ךיז טכַאד ,שרעדנַא

 יייז ןדִיי עשינַאּפש יד .תוכייש עטסדנימ יד טַאהעג טשינ ןדִיי עשינַאּפש יד טימ טָאה עּפָאריײא
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 -נוא ייז ןעמענ ןופ טכַארטעג טשינ וליפַא ןבָאה יז זַא ,ןדַיי ערעזדנוא ןופ טייוו ױזַא ןעוועג ןענ

 טנַארגימיא רעשידִיי רעד טָאה .טרעקעגנָא טשינ ייז טימ ללכב ךיז ןבָאה ייז .ץוש רעייז רעט

 -יא ןשידַיי םעד טָאה רענייק .סנייז ןבעל-ללכ סָאד ןעיובפיוא תוירחַא םענעגייא ףיוא טזומעג

 ...הבוט ַא ןָאט טזומעג ןיילַא ךיז רע טָאה ,ןָאט טלָאװעג טשינ הבוט ןייק טנַארגימ

 ןצישַאב טזומעג ךיז טָאה טנַארגימיא רעשידִיי רעד -- ,ןעוועג ןענייז תוביס ערעדנַא ךָאנ

 וצ רָאנ .ןָאט טנעקעג סע רע טָאה ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא רָאנ ןוא ןטנעמעלע ענעגייא ןגעק

 ?ןעגנונָאמרעד עכעלנייּפ ןיא ןייגנײרַא סָאװ

 -ָאּפש לסיב ַא בָאה ךיא ּוװ ,דיל ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה קירוצ ןרָאי טימ :ריכזמ ינא יאטח תא

 ןופ -- ,טיוט ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עקירעמַא ןיא ןבעל רעזדנוא סָאװ ,ןופרעד טדערעג שיט

 -עגנייא ףיט יװ ,ןייטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,טײקנסקַאװרעד טימ ,ןרָאי יד טימ .עקרק

 סָאװ ,וניבָא-םהרבַא ןופ ךָאנ ךיז טיצ יז .עקרק יד זיא עיצידַארט-סקלָאפ רעזדנוא ןיא טלצרָאװ

 -רבקמ ןטרָאד ,דרע לקיטש ַא קיטשרעבליז טרעדנוה ריפ רַאפ ןעגנודעגסיוא ןענורפע ייב טָאה

 תובָא ערעזדנוא ּוװװ ,הלּפכמה-תרעמ יד עקַאט זיא סָאד .החּפשימ ןייז ןופ עטדײשעגּפָא יד ןייז-וצ

 ןייז וצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייא, דַיי רעד זיא טייקשידַיי רעשיכנת רעד ןיא .ןעור תוהמא ןוא

 .קלָאפ רעזדנוא ןיא עיצידַארט עטלצרָאװעגניײא-ףיט ַא עקרק יד זיא (ומע לא ףסאיו) "קלָאפ

 -טנַא ךיז טָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןבעל-הליהק עשידִיי סָאד סָאװ ,םעד ןגעקַא סע ךיא גָאז

 וצ ןרָאװעג טלמַאזעגנייא, זיא דַיי רעד ּוװ ,עקרק רעד ןופ -- ,אשידק-הרבח רעד ןופ טלקיוו

 -סָאנעוב ןיא אשידק-הרבח יד זיא ,עקירעמַא-ןופצ ןיא זדנוא ייב יו שרעדנַא רָאנ ."קלָאפ ןייז

 -טפַאשלעזעג עשידִיי סָאד .ןטפַאשנַאמסדנַאל ערעדנוזַאב ןופ טשינ ,עשיללכ ַא ןעוועג סערייא

 -- טוט זיא זדנוא ייב רעבָא ,טיוט ןופ ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה עניטנעגרַא ןיא ןבעל עכעל

 - ,ןטרָאד ןסקַאװעג בושי ַא זיא רעדנעל וצ רעדנעל ןופ רעדנַאװרעביא ןקידתולג רעזדנוא ןיא .ןבעל

 .ןימלע-תיב ַא ןוא הליפת-תיב ַא ןעוועג זיא'ס ּוװ

  זיא רע סָאװ ,עשיקלָאפ ַא רַאפרעד זיא עניטנעגרַא ןיא ןבעל-ללכ םענופ גנולקיװטנַא יד
 ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא הליהק יד .טלעװ רעד ןיא גנַאג-סקלָאפ רעזדנוא ןופ ךרד ןפיוא ןעגנַאגעג

 -גייא , זיא סָאװ ,רצוא-שטנעמ םעד טַאהעג ביײהנָא עמַאס םייב ןיוש טָאה ןוא אשידק:הרבח רעד

 ,?קלָאפ ןייז וצ ןרָאװעג טלמַאזעג

 רעד ןענַאטשעגיײב זיא ָאד רָאנ .הליפת:תיב ןפיוא ןעוועג בושי רעד זיא ןגָאלשעג לסיב ַא

 -נַא יו קידריווקרעמ ךיוא זיא ָאד ."ןדִיי ןשיווצ ןברַאטש ןוא םִייוג ןשיווצ ןבעל; :גָאז רעשידִיי

 -תיב רעד וצ .עקירעמַא-ןופצ ןיא יו ,עניטנעגרַא ןיא ןדִיי םענופ ךרד רעד ןעוועג זיא'ס שרעד

 -תיב םענופ ךַאילש ןטיירדרַאפ ןכרוד ןעמוק וצ ןביוהעגנָא עניטנעגרַא ןיא דַיי רעד טָאה הליפת

 -ּפַא טשינ ךיז טָאה יז זַא וליפַא רעבָא ,עכעלטלעוו ַא זיא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד .ןימלע

 ןשידַיי ןקידשרוש םעד ןָא זַא ,ןײזטסּוװַאב םוצ ןעמוקעג יז זיא ,טייקכעלטלעוו ריא ןיפ טרעקעג

 ,ןעגנוריּפ-סנבעל עלענָאיצידַארט ןָא ,הבישי רעד ןָא ,הליפת-תיב רעד ןָא -- ,רעגייטש-סנבעל

 ,טנעמאדנופ רעשידִיי רעקיביײיא רעד בושי ןיא טלעפ ---

 ןרעביא טכַארטרַאפ ךיז בָאה ךיא תעב ןעמוקעג רימ ןענייז תובשחמ ענעפרָאװעצ יד-טָא

 רעווש טָאה בושי רעד זַא ,טגָאזעג ךיא בָאה רעירפ .עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי ןופ ןעמָאנעפ

 רע .ןרעזדנוא םענרַאפ-טלעוו ןשיקלָאפ םעניא טרָא בושח ַא ךיז רַאפ ןעניוועג וצ טעװערָאהעג

 תרעבו, ןרַאפ ןעלגנַאר ךיז ,ךיז ןופ ןקעלפ ןשַאװּפָא ,ןעגנולכיורטש ךס ַא ןעמוקייב טפרַאדעג טָאה

 .רעטיול לַאנָאיצַאנ ןוא ןייר שילַארָאמ ןעמוקעגסױרַא לגנַארעג םענופ זיא רע ."ךברקמ ערה

 .ןרָאװעג טקרַאטשעג שיקלָאפ רע זיא לגנַארעג םעניא

 םוטש עטרעגלַאװעצ יד ךיא קנעדעג ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ סָאװ ,דניקרעטסעווש ןיימ
 -נזיוט ערעדנַא יד ןוא --- ,דרע ןטעברַא וצ ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע רעדייא ,ענייז
 -סיוא םוצ גָארטוצ ןסיורג ַא רָאג ןגָארטעגוצ ןבָאה ,"דרע ףיוא ןעגנַאגעג, ןענייז סָאװ ,ןדִיי רעט

 םעניא רעבָא ,שריה ןָארַאב םעד ןגעק גירק עסיורג יד ךיוא ךיא קנעדעג .בושי םענופ רעטייל
 רעד .עכָאּפע-שריה ןָארַאב יד ןצַאשוצרעביא טייצ יד ןעמוקעג רשפא זיא ,קוקקירוצ ןשירָאטסיה
 .טרָאּפשעגּפָא ריא ןופ טָאה עניטנעגרַא ןיא בושי רעקיטציא רעד סָאװ :רקיע
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 (קרָאידינ) ןירעּפלַא ןרהא

 ןטיהענּפָא זיא סָאװ ,גנוטסעפ עשידִיי עײנ-טלַא יד

 עניטנעגרַא ןיא ןרָאװעגנ

 יסָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןגעוװ ןביירש ןָא בייה ךיא ןעוו ,רעטרעוו עטשרע עניימ

 ,עניטנעגרַא ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידִיי רעטריזינַאגרָא רעד ןגעוו ללכב ןוא סערייא

 :ןייז טפרַאדעג ןטלָאוו

 -רענָא רעזדנוא ןקירדוצסיוא ךייא בוח םעד ןבָאה רימ ןוא ,קנַאד ַא ךייא קידלוש ןענייז רימ

 : ,גנונעק

 ּפיט םעד ןטלַאהוצפיוא וטפיוא ןסיורג רעייא רַאפ קידלוש ךייא רימ ןענייז קנַאד רעזדנוא

 רעכלעוו ,רוד ַא זדנוא ייב ןענַאטשעגפיוא ןיוש זיא סע .הליהק רעשידִיי רעשימייה רעד ןופ:

 לָאמַא זיא סע סָאװ םעד ןגעװ -- םעט ןייק טשינ טליפ ןוא --- גנולעטשרָאּפ ןייק טשינ טָאה

 ןבעל ןשידִיי ןיא תורוד ליפ ױזַא ןופ ךשמב טריטסיסקע טָאה עכלעוו ,הליהק עשידַיי יד ןעוועג

 רעכלעוו ףיוא ,עיצוטיטסניא עשידִיי עלַארטנעצ עקיטרַאנגיײא יד טָא זיא רעדייל .עּפָאריײא ןיא

 טציא ,גנַאל-רעטרעדנוהרָאי קלָאפ ןשידִיי ןופ םויק רעטריזינַאגרָא רעד טציטשעג ךיז טָאה סע

 עכלעוו ,זדנוא ןופ יד .ןגָאלָאיצָאס ןוא רעקירָאטסיה רַאפ ןעגנושרָאפ ןופ ןינע ןַא זיולב ןיוש

 ,טעברַא רעייז ייב עּפָאריײא-חרזימ רעקידרעִירפ רעד ןיא תוליהק עשידִיי יד ןעזעג ךָאנ ןבָאה

 ןבָאה ייז לָאר ַא רַאפ סָאװ ןסייוו ,תומחלימ-טלעוו ייווצ יד ןשיוװצ הפוקת רעד ןיא סרעדנוזַאב-

 ,"םייה עלַאנָאיצַאנ, רעזדנוא ןעוועג זיא הליהק יד זַא ,ןסייוו רימ .ןבעל-ללכ ןשידַיי ןיא טליּפשעג

 זַא ,ןסייו רימ .טײקכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא טרינילּפיצסיד ןוא טריטנעמעצ טָאה הליהק יד זַא

 -יוא עלערוטלוק ןייק טַאהעג טשינ לעיציפָא ןבָאה םיבושי עשידִיי יד ּוװ רעדנעל יד ןיא וליפַא

 -סגנוריגער יד טול ןענייז גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשידַיי רעד ןופ תודוסי יד ּוװ ןוא עימָאנָאט

 םעד ךיז טימ טלעטשעגרָאפ שיטקַאפ הליהק יד טָאה -- ערעכיז עכלעזַא ןעוועג טשינ ןטוטַאטס

 -טשינ יד ןופ ךיוא ,תוליהק יד ןופ טעברַא רעד ןיא .ןבעל ןעמָאנָאטױא ןשידִיי ןופ רעטנעצ

 ךס ַא לָאמ טפָא ,םענרַאפ רעטסטיירב רעד ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא זיא ,עטלייוװעג-שיטַארקַאמעד

 .תוירחַא עלַאנָאיצַאנ רעזדנוא טקירדעגסיוא ךיז טָאה הליהק רעד ןיא :ןטייקכעלגעמ יד רעביא

 טגרָאזעג הליהק יד טָאה ןתוכרטצה עלַאיצָאס ןוא עלערוטלוק ,עלַאקָאל יד רַאפ זיולב טשינ

 ןוא ,םוטנדִיי-טלעװ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ךיוא .ןפוא ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא

 -פיוא-רעדיוו רעד רַאפ גרָאז יד ןוא עיידיא יד --- םעלבָארּפ-טּפיוה רעזדנוא סרעדנוזַאב רָאג

 ןופ טעברַא רעד ןיא קורדסיוא ןקרַאטש רעייז ןענופעג ןבָאה --- דנַאלמיײה ןשידַיי ןופ גנוטכיר

 -ַארקָאמעד ,רעסיורג רעקילָאמַא רעד ןיא לארשי-ץרא ןגעוו עיסוקסיד ןייא טשינ .תוליהק יד

 ביוא -- ןָאט םעד ןיא ןוא םרָאפ רעד ןיא ןעק עשרַאװ ןיא הליהק רעשידַיי ,רעטלייוועג-שיש

 ךיא ןוא .םילשורי ןיא תסנכ רעקיטציא רעד ןיא עטַאבעד ַא ןָא ןענָאמרעד -- ןכות ןיא טשינ

 .םזגמ טשינ ןיב-

 ,תומחלימ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ הפוקת רעד ןיא ,עּפָאריײא-חרזימ ןיא תוליהק עטסרעמ יד

 יד ןיא רעייטשרָאפ עשיטסינויצ יד ןוא .טּכַאשרעריפ רעשיטסינויצ רעטנוא ןעוועג עקַאט ןענייז

 דוסי רעד ןעוועג זיא סָאװ -- םזירַאטנעמַאלרַאּפ םעד זַא ,ןגָאז טכער טימ ךיוא ןגעלפ תוליהקי

 טנרעלענּפָארַא רימ ןבָאה --- תוליהק יד ןופ גנורינָאיצקנופ רעד ןופ ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ:

 -נוטלַאװרַאפ-הליהק עשידִיי עסיורג יד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא .ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד ןופ:
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 וטליפעג ךיז טָאה ,ןעגנולדנַאהרַאפ עכעלטנפע יד ןיא ,עּפָאריײא-חרזימ רעקילָאמַא רעד ןיא ןעג

 עקידרעִירפ יד ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ םעד ןופ גנומיטש רעד ןופ ןוא הביבס רעד ןופ סעּפע

 ."סנגעוורעטנוא הנידמ רעשידִיי, רעד ןופ טנעמַאלרַאּפ םעד ןופ ,ןטייצ

 ךיא ;ןטַאר-הליהק ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק עטכעלש ןוא עטוג ןעוועג ןענייז סע ,סיוועג

 ךיא ןעוו ,םענייק ןשױטנַא טשינ לעװ ךיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבָא .םינימ עדייב טנעקעג בָאה

 .עכלעוו ,ןטַאר-הליהק ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד ךָאנ טציא ןיוש ןעקנעב רימ זַא ,ןגָאז לעװ

 -לַאנָאיצַאנ ןופ ןוא ןשיטסינויצ ןופ ןצרַאה םוצ סרעדנוזַאב ןעוועג טשינ טלָאמעד זדנוא ןענייז

 ,טקנוּפדנַאטש ןשידִיי

 'רָאג ןיוש זיא סע .עיגלַאטסָאנ בילוצ זיולב רעטרעוו עקיזָאד יד טשינ רעבָא ךיא ביירש

 ךיוא זיא סע .ָאטשינ רעמ ןיוש זיא סָאװ ,לָאמַא םעד ךָאנ ןעקנעב ןזיולב ןופ ןינע ןייק טשינ

 סע .ןצַאשוצּפָא יו ןסיוו ןוא רעייט ןטלַאה ןפרַאד רימ סָאװ ,השורי ןופ זיולב ןינע ןייק טשינ

 רַאפ טייקידנעוװטיונ רעקידנגנירד ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע .םויק ןלעוטקַא ןופ עגַארפ ַא זיא

 ײוזַא ןדער רימ סָאװ ןגעוו ,ךשמה רעזדנוא ןרעכיזרַאפ רַאפ ,ןבעל שידִיי רעזדנוא ןטלַאהפיוא

 ,קינייו רעייז --- רעדייל --- טפָא ןעוט ןוא ליפ

 -עקרענָא ןוא קנַאד ַא ןקירדסיוא טימ לקיטרַא ןיימ ןביוהעגנָא ךיא בָאה עקַאט רעבירעד

 ןוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו -- סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד גנונ

 'רעטוג ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ןיימ ךיא .טעברַא ריא ייב טנעָאנ רעד ןופ ןעז וצ תחנ ןסיורג םעד

 -רָאפ ןוא םינקסע עשידַיי ןופ סעיצַאגעלעד ןריזינַאגרָא וצ ןַאלּפ רענעשטנּוװעג קרַאטש ןוא

 יסערייא-סָאנעוב ןיא הליהק עשידִָיי יד ןכוזַאב ןרָאפ ןלָאז עכלעוו ,רעדנעל ערעדנַא ןופ רעייטש

 -יטעט עריא ןופ םענרַאפ םעד טימ ןוא גנורינָאיצקנופ ריא ןופ ןפוא םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןוא

 ליּפשיײיב םעד ןָאטוצכָאנ קשח םעד ןעמוקַאב רעטעּפש ןטלָאװ ייז ןופ ךס ַא זַא ,ביילג ךיא .ןטייק

 .עניטנעגרַא ןופ טָאטשטּפיױה רעד ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידִיי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ

 ךובשחו-ןיד ןייק ּפָא טשינ ןצנַאג ןיא רשפא ךיז ןביג ןוא לָאמ ךס ַא ןסעגרַאפ רימ לייוו

 -ללב ןשידִיי ןופ טיבעג ןקיטכיוו רעייז ַא ףיוא תוצופת יד ןיא טציא ןענייז רימ זַא .םעד ןגעוו

 עסואימ ןוא עפרַאש יד ןעוװ ,ןעלצרעה ןופ ןטייצ יד ןיא יו ,רענענַאטשעגקירוצ ךס ַא ,ןבעל

 ןפרָאװעג טָאה לצרעה .םיבושי עשידִיי יד ןופ רעקיטש עצנַאג ןסירעגסױרַא טָאה עיצַאלימיסַא

 -ירּפ רעמ ןוא רערעִירפ ליפ ַא ייב רימ ןטלַאה גָאט וצ טנייה "!תוליהקה תא ושבכ; :גנוזָאל יד

 "!תוליהק טפַאש, :ףור םעד טימ ןעמוקסורַא טשרע רימ ןזומ טציא ;עיצנַאטס רעוויטימ

 צעשידִיי יד ןיא טכיירגרעד ךס ַא ןבָאה ןוא גנוזָאל סלצרעה ןעמונעגפיוא ןבָאה ןטסינויצ

 -ויצ ןוא ללכב ןבעל עשידַיי סָאד םעד קנַאד ַא קידנרעכיײרַאב --- עּפָארײא-חרזימ ןיא תוליהק

 רעד וצ ןבייהרעד ךיז לָאז יז זַא ,טײקכעלטפַאשלעזעג עשידִיי עכעלטרָאװטנַארַאפ יד קידנריזינ

 ךיא ןוא לארשייץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעשידִיי רעד רַאפ ףמַאק םעד ןיא ךיוה רעקיטיונ

 ,דנַאלמיײה עשידִיי סָאד ןעיוב רַאפ עבַאגפיוא רעד

 -תוליהק עשידִיי ןפַאש ןגעוו ףור םעד ןגלָאפ ןוא ןטײרּפשרַאפ טציא ךיוא ןפרַאד ןטסינויצ

 -ויצ רעד ןופ טעברַא רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא ןייגנײרַא ףרַאד ןוא בוח רעשיטסינויצ ַא זיא סָאד

 לןרעטנוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעוו עשידִיי יד ןופ ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינ

 רַאפ ליצ רעקיטכיוו ַא ןוא עבַאגפיוא עקיטיונ ַא ןעוועג טשינ סָאד טלָאװ .סולפנייא ןשיטסינויצ

 ןכַאש ןפלעה עקַאט ןוא ןקיטומרעד וצ ,סערגנָאק-טלעוװ רעשידַיי רעד יװ ,עיצַאזינַאגרָא ַאזַא

 ךָאנ ןבָאה רימ עכלעוו ,םיבושי יד ןיא תוליהק עשידִיי עטלייװעג-שיטַארקָאמעד ,עטקיניײארַאפ

 ?טלעוו רעיירפ רעד ןופ רעדנעל יד ןיא טציא

 םעד ןופ ליּפשייב ַא ןעמענּפָארַא ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,טניימעג רעכיז סָאד טלָאװ טלָאמעד

 ,ןפַאשעג טָאה רע ױזַא יו ,ןפוא םעד ןופ ,סערייא-סָאנעוב ןיא ללכ ןשידִיי ןכעלטרָאװטנַארַאפ

 עכעלמיטסקלָאפ ַא תודוסי עטיירב ןוא ערעכיז עכלעזַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ןוא טריזינַאגרָא

 -רעד ןוא דנַאל ןצנַאג ןיא ןבעל ןשידִיי ןרַאפ תוירחַא ריא ןגעוו טסייוו עכלעוו ,הליהק עשידִיי

 ,ןתובייחתה עריא עדריוו ליפ ױזַא טימ טליפ
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןיא הליהק עשידִיי יד טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו ,קורדנייא רעקרַאטש ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 -- קורדנייא ןיימ ןיא ןרָאװעג טקרַאטשעג רעמ ךָאנ ךיא ןיב טלָאמעד טניז ןוא .סערייא-סָאנעוב

 -רַא רעד ןופ גנַאג םעד קידנגלָאפכָאנ -- רעניימ גנוגייצרעביא רעטסעפ רעקיזָאד רעד ןיא ןוא

 רעשידִיי רעכעלמיטסקלָאפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ טסייג םעז ןוא טעב

 יד טקינייארַאפ ןוא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה עכלעוו ,טָאטשטּפױה רעניטנעגרַא רעד ןיא הליהק

 .קילבוּפער רעניטנעגרַא רעצנַאג רעד רעביא תוליהק עשידִיי

 ,סייו ךיא .ןטייצ ערעווש ךרוד טציא ןבעל עניטנעגרַא ןיא ןדִיי זַא ,טוג רעייז ךיא סייוו

 טשינ טכַאמעגכרוד טציא ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןדִיי זַא ,רעטרעוו עקיזָאד יד קידנביירש

 ערעזדנוא ןופ טומ ןיא ןוא טסייג ןיא רעכַאװש עקַאט רימ ןענייז יצ רעבָא .גָאט ןרעווש ןייא

 -עגּפָא טשינ ןבעל ןשידִיי ןיא תורצ עטסערג יד ייב ןבָאה עכלעוו ,סעדייז-רעטלע ןוא סעדייז

 -רַא יד טרענעלקרַאפ טשינ ,ללכה תבוטל ןטכילפ ערעייז טקיסעלכַאנרַאפ טשינ ,טנעה יד ןזָאל

 ןעמוקוצכָאנ ידכב ,טקרַאטשרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא יז ,ךוּפיהל רָאנ ,תוליהק יד ןופ טעב

 ?ןתובייחתה עטרעמרַאפ יד ןליפרעד ןוא ןשינעפרעדַאב עטרעסערגרַאפ יד

 ןרעװ טשינ ןלעוװ םוטנדִיי רעניטנעגרַא ןופ םיגיהנמ עכעלטרָאװטנַארַאפ יד זַא ,סייוו ךיא

 ןקירעהעג םעד ּפָא ךיז טיג עניטנעגרַא ןיא ללכ רעשידַיי רעד זַא ,סייוו ךיא .ךיז ייב רעכַאװש

 ,תוירחַא רענעסקַאוװעגסיוא רעמ ךָאנ ןייז ןגעוו ןובשחו-ןיד

 סע סָאװ ,םעד טימ רעקרַאטש ןיוש זיא עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי ןופ טייקרעכיז יד

 ערענעלק ןוא עסיורג ערעדנַא יד ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא טרינָאיצקנופ ןוא טריטסיסקע

 עכלעוו ,הליהק עשידִיי עכעלמיטסקלָאפ יד ,גנוטסעפ עשידִיי עיײנ-טלַא יד דנַאל ןופ טעטש

 .ןעמעלבָארּפ עטריצילּפמָאק עיינ יד טימ ןבעג הצע ןַא ךיז --- ןענעק טעװ ןוא -- ןענעק ףרַאד

 ןטייוו ַא טימ םינקסע ןעוועג ןענייז סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִַיי רעד ןופ רעפַאש יד

 .תוירחַא סיורג טימ םיגיהנמ ןענייז הליהק רעד ןופ רעריפנָא עקיטציא יד .קוק

 ןגעוו טלעו רעשידַיי רעטיירב רעד ןיא רערעכיז ךיוא ךיז ןעמ טליפ ,םעד ןגעוו קידנסיוו

 ,םוטנדִיי רעניטנעגרַא ןופ לרוג םעד

 (1962 יַאמ רעטם26) ביכשת טויסב ד"כ .קרָאירינ
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 יד

 לב הב יש

 עניטנענרא עשידַי יד
 לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא ןופ ןעגנוקרעמַאב יירד

 הליחק יד .א

 0 ,טייצ ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא טשינ םיא טעז ןעמ ןוא טנעָאנ רעד ןופ /  םיא ףיוא טקוק ןעמ ןעװ טשרקיערעד ,אמזוג ַא יװ ןעגנילק לָאמַא ןָאק תמא רעד וליפא

 /  טימ זיא ןוא הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ דילגטימ ַא זיא סָאװ ,ןדִיי ַא ךיז ןָאק יֹוזַא

 יא -סיד רעשירָאטסיה ַא ןיא ןלעטשוצקעװַא ךיז ימ יד ןעמונעג טשינ ךיז טָאה ןוא שימייה ריא
 : 6 ַאזַא ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,ןגָאז לעװ ךיא ןעוו אמזוג ַא זיא סע זַא ןטכַאדסיוא ,ריא וצ ץנַאט

 ר .עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא רעסערייא-סָאנעוב יד יװ הליהק
 / -ָאמַא עסיורג יד ןוא ןגָאז תואמזוג טנייפ טָאה סָאװ ,דיי רעשימייה רעד טעװ ,טסייה סָאװ

 / יד ןוא רענליװ יד ,רעגָארּפ יד ,רעניוו יד ,רעװעשרַאװ יד !עּפָאריײא ןיא תוליהק עשידִיי עקיל

 / דע ןופ תוליהק עשידִיי עמָאנָאטױא עקילָאמַא יד ץעגרע ןענייז ּוװ ןוא ?הליהק רעגרעבמעל

 |  ּהעד ןיא המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ עימָאנָאטױא עשידִיי יד ןוא ?"תוצראה עברא
 וה ?עטיל רעקיגנעהּפָאמוא

 / עקימענרַאפ שירָאטסיה ןוא רעסערג ןעוװעג טשינ תוליהק עטנָאמרעד עלַא יד ןענייז
 . -ראפ ןוא תומכ ןיא רעסערג .רעסערג יאדווא ןוא יאדווא ?סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד יוװ
 .דיז ןָאק ייז ןופ ענייק רעבָא .תורוד רעביא ןוא ןרָאי רעביא ןעוטפיוא ערעייז טימ רעקימענ
 .םוקפיוא ריא ןופ ןפוא ןטימ הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד טימ ןכיילגרַאפ טשינ

 ןיא רעדָא ַאזַא ןיא ןבָאה תוליהק ערעסערג ךָאנ ןוא עסיורג עטנַאמרעד ענעי עלַא םֹורָאװ
 4 תוליהק עלַא ןופ דוסי רעד .עיצקנופ עשהכולמ-לעיציפָא ןַא טליפעגסיוא סָאמ רערעדנַא ןַא
 = רעד דצמ עיגעליווירּפ ַא ןעװעג זיא עטכישעג רעשיטייציינ רעזדנוא ןופ גנעל רעד רעביא
 ןַא טימ טגרָאזַאב הליהק יד טָאה הכולמ יד .סערעטניא-עסַאק ַא רעריא רָאג רעדָא הכולמ
 רעלעיציפָא ,רעקינייװ לָאמַא ןוא רעמ לָאמַא ןַא רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןוא ץעזעג-גנוריזינַאגרָא
 טַאהעג ןטסקינייװ םוצ ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור רעשירַאצ רעד ןיא תוליהק יד וליפַא .עיצוטיטסניא
 טימ טגרָאזַאב ייז טָאה הכולמ יד לייוו רָאנ ןײטשַאב טנָאקעג ךיוא ןבָאה ,סעיצקנופ עכעלטנפע
 .שיילפ רשכ ףיוא ןוא טכילשטנעב ףיוא רעייטש ןטקערידמוא ןַא

 / ןוא סעיצקנופ עשהכולמ םוש ןייק סיוא טשינ טליפ ןדִיי רעניטנעגרַא יד ןופ הליהק יד
 .  ןקיליוויירפ םעד ךרוד ןעמוקעגפיוא זיא יז ,סעיגעליווירּפ עכעלטַאטש םוש ןייק ןופ טשינ טסינעג
 יז ןוא םורַא ןדמערפ ַא ןיא ןבעל-הליהק רעייז רַאפ םערָאפ ַא ןפַאש וצ ןדִיי ןופ סלוּפמיא
 .טייקיליוויירפ ןופ חוכ ןקיזָאד ןטימ טײטשַאב

 רעשידִיי ןופ שינעטנעק לסיב ַא טימ 632 רּועטסַאּפ ןופ ןינב םעד ףיוא טקוק סע רעוװ
 סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ לקַאטקעּפס םעד רעביא ןעניוטש קידיירפ זומ ,עירָאטסיה
 ַאטַאלּפ ַאל ןיא תוליהק יד ךיוא ןעזעג בָאה ךיא) טעטש עשיניטנעגרַא ערעדנַא יד ןיא ןוא סערייא
 / ַא ןבעל ןשידִיי ןופ ןרעטנעצ יד רָאנ ,ןרעטנעצ טשינ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,(ַאבָאדרָאק ןיא ןוא
 יי . ווצ ,גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןליוו ןעיירפ םעד ,קנַאד ַא זיולב ךעלטילשסיוא ןוא קנַאד
 : .ןילּפיצסיד ןוא טײקטריזינַאגרָא רעכעלטפַאשלעזעג ךרוד םויק ריא ןרעכיז
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רֶעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 עקירעמַא-ןופצ ךָאנ ןדִיי טנזיוט קיצפופ טרעדנוה ריפ עריא טימ זיא סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא

 עשידִיי יד זיא ,טלעוו רעיירפ רעד ןיא בושי רעשידִיי רעטסערג-טירד רעד לארשי ךָאנ ןוא

 .ילב ןלופ ריא ןיא הליהק

 רעייז קיליוויירפ הליהק רעד ןלָאצ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכעז

 ןיא טלעטשעג קיליוװיירפ ךיז טָאה תוסנכה עריא טימ אשידק-הרבח יד ןוא רעייטש ןכעלרעי

 ןוא ךיז רַאפ תבש ןטַארַאּפעס ןייק טשינ טעװַארּפ השידק הרבח יִד .הליהק רעד ןופ טסניד

 -ינעמור רעד ןופ סָאד קנעדעג ךיא יו ,עידיסבוס ריא טימ הליהק רעד תובוט ןייק טשינ טוט

 -הליהק םענופ לייט רעוויטקַא ,רעטרירגעטניא ןַא זיא יז רָאנ ,טשערַאקוב טָאטשטּפױה רעש

 ,גנוטלַאװרַאפ-ָאטױא ףיוא סעיזנעטערּפ ןָא טעשזדוב

 רעשידִיי רעגנוי רעד ןופ וטפיוא רענעביוהרעד ןוא רענייש-שילרעטסיוא ןַא זיא סע

 .עניטנעגרַא ןיא עיצַארגימע

 ףוניח -.ב

 עלַא ןיא יו ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא עניטנעגרַא רעשידִיי רעד ןופ םעלבָארּפ עלַארטנעצ יד

 ,הליחתכל ןופ ןגָאז ָאד רימָאל ,זיא .גנויצרעד-טנגוי ןופ םעלבָארּפ יד ,רעדנעל-ןיֹווו עשידִיי

 סיורג רעד טימ קורדנייא ןַא ןכַאמ ייז ןוא לָאצ ןיא שּפיה ןענייז ןלוש יד .טשינ ןלעפ ןלוש זַא

 יד ןופ ןעגנוכיירגרעד-ןרעל יד טימ ךיוא ,קכס ילב ,ןוא םינינב יד ןופ תובחר רעד טימ ןוא

 םזילַאעדיא ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעפסָאמטַא עוויסנעטניא יד ףיסומ וצרעד ךָאנ ןעמ זיא .םידימלת

 ןשיוװצ רעטלע ןיא רעליש רעטנזיוט יד םורַא ןוא ןלוש יד םורַא רערעל ןוא רעוט-לוש יד דצמ

 רעקינייו רעדָא רעמ ףרַאד סָאװ ,בושי ַא ןופ דליב ַא גולפ ןיא ךיז טמוקַאב ,ןצעביז ןוא ריפ

 .עיצַאלימיסַא ןופ תונכס יד ןגעק טנרָאװַאב ןייז

 קורדנייא םעד טכַאמ יז ןוא גנורעקלעפַאב-רעליש עטסערג יד טָאה לוש-םכילע-םולש יד

 רַאפ זיא לוש-םכילע-םולש רעד ןופ סנַאוינ רערעדנוזַאב רעד .עירעּפמיא-ךוניח רעתמא ןַא ןופ

 רעד ןיא .ןסַאלק-לוש-לטימ יד ןופ רענייא ןיא רוטַארעטיל-שידִיי ןופ דומיל רעד ןעוועג רימ

 -רעדרעביא רָאנ טשינ ןבָאה רעליש יד .שידִיי ףיוא ּפָארט םעד ןעמ טגייל לוש-םכילע-םולש

 ןפיוא סרעפטנע יד ןיא ןבָאה ייז רָאנ ,טנעיילעג טָאה ןעמ סָאװ ,שידַיי ןקיסילפ ַא ןיא טלייצ

 -עגפיוא ןבָאה ייז .תואיקב עשירַארעטיל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןזיװעגסױרַא סעגַארפ סרערעל

 .קרעו עטנעיילעג-רעִירפ וצ סעיצַאיצָאסַא סרערעל םעד טּפַאּכ

 -מיא-לוש-םכילע-םולש רעד ןיא זַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,טקירדעגסיוא ןטנעצָארּפ ןיא

 -ַאיב רעד ןיא תעב ,קיצרעפ וצ קיצכעז שיערבעה ןוא שידַיי ןשיווצ ץרָאּפָארּפ יד זיא עירעּפ

 ןיא ןעוועגייב ךיא ןיב לוש-קילַאיב רעד ןיא .עטרעקרַאפ ַא טקנוּפ ץרָאּפָארּפ יד זיא ,לוש-קיל

 רעשירעלענק רעד ןוא .םירצימ-תאיצי ןגעוו תוישעמ-שמוח יד טלענקעג טָאה ןעמ ּוװ ,סַאלק ַא

 טָא ןיא םידומיל יד ןופ ךירטש רעשיפיצעּפס רעד יװ טקורדניײאַאב ךימ טָאה ןענרעל ןופ ןפוא

 וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה רָאטקעריד רעד ייס ןוא רערעל רעד ייס .טלַאטשנַא-ןרעל םעד

 ןיא יװ, רעקיזָאד רעד זיא רימ ."קוסּפ ןיא טייטש ױזַא יו, םעד םידימלת יד ייב ןרעדָאּפ

 טָאה'ס םערָאװ ,טקַיױרַאב ּווצעגרע טנעמָאמ ןרַאפ ךימ טָאה סע .ןעוועג ביל "טייטש קוסּפ

 טגײלעגקעװַא םירדח יד ןיא ןעמ טָאה "רומאכ; םעד טימ ןוא "בותככ, םעד טימ זַא טנָאמרעד

 .טײקשידַיי ןכיילגסניימ ןוא ןיימ רַאפ דוסי םעד דימת ףיוא

 רעד רעטניה :;ןויצ-ילעוּפ עקניל ןופ ײטרַאּפ יד טייטש לוש םכילע-םולש רעד רעטניה

 רעשידנוב רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ךיז טניפעג לושיץרּפ יד ;י"אּפמ יד -- לוש-קילַאיב

 ,ַאזַא טשינ זיא לושיץרּפ רעד ןיא טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,סנַאוינ רעד ןוא .עּפורג

 ןיא ייס יז טפעהַאב סָאװ ַאזַא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ערעדנַא יד יו שרעדנַא לוש יד טכַאמ סָאװ
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 ,קילַאיב :ןסייה סָאװ ,ןלוש ערעדנַא עלַא טימ רעפסָאמטַא רעד ןיא ייס ןוא םַארגָארּפ -ןרעל

 ,לארשי-תנידמ ןוא ןַאמצייוו ,םכילע-םולש

 יא זיא לוש-ץרּפ עשידנוב יד ןוא ?תואמצעה-גח, ןופ געט-בוט-םוי יד ןיא ןעוועג זיא סע

 טימ יא ןוא גנַאזעג ןטימ יא ,עירָאטידיױא רעד ןופ טנעוו יד ףיוא ןטַאקַאלּפ עקיברַאפ יד טימ

 ,רעדניק ערעטלע יד טימ טנרעלעג ןוא ערעגנִיי יד טלייצרעד ןבָאה רערעל יד סָאװ .תוישעמ יד

 עקיזָאד יד זיא רימ .ןלוש-רעטעברַא עשיטסינויצ יד ןופ טשינרָאג טימ ןענַאטשעגּפָא טשינ

 .ןעוועג אחינ רעייז לארשי-תנידמ ןופ םויק ןוא םוקפיוא םעד םורַא ןלוש עשידִיי יד ןיא תודחא

 עיצַאמרָאפניא רעד טיול ,שיטסיטַאטס) ץַאלּפ עסיורג סָאד ןצרַאה םוצ ןעוועג רימ זיא'ס ןוא

 .לושיץרּפ רעד ןיא טמענרַאפ שיערבעה סָאװ (טנעצָארּפ 40 םורַא ,ןרָאטקעּפסניא-לוש יד ןופ

 ישארה ברה :סטכער וצ סקניל ןופ ןציז סע .לקיב המלש רייד טסַאג ןטימ הליהק רעד ןופ םוידיזערּפ רעד

 ,לעגיּפש .ד :ןעייטש סע ּפָאקָארג רשא ,ןַאמדירפ רזעילא ,ןיישנעמַאק .ט רייד ,לקיב המלש רייד ,קניפ בקעי

 יקסװָאקַאלוק .ד ,ןיזיור ,ד רייד ,ןאמרעזַאלג .מ ,קינָאה השמ

 םעד טשינ ןבָאה ייז .סעיצקַארטסבַא ,גנויצרעד ןופ ןעניז ןיא ,ןענייז שיערבעה ןוא שידִיי
 ןופ ןוא תד ןשידִַיי ןופ םעד טשינ יאדווא ןוא לארשי-תנידמ ןופ טרעוו ןזעיגילער ןטערקנָאק

 -עגכָאנ ,רוד רעזדנוא ןופ רעדניק יד לייט םוצ ןוא רוד רעזדנוא זיא סָאװ ,רעגייטש ןשידִיי
 ,לוש רעכעלטלעוו-שידִיי רעד וצ ךיוא ןוא ןיײרַא רדח ןיא ןעגנַאג

 ,סייו ךיא לפיוו ףיוא רעבָא ןלױּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ יד רעטנענ טנעקעג טשינ בָאה ךיא

 ןוא .עקידלארשי-ץרא-שיטסילַאיצָאס ַא ןוא עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג רעפסָאמטַא רעייז זיא
 םתס יװ ןינע רעזעיגילער רערעטערקנָאק ַא ץלַא ךָאנ זיא הלואג רעשיטסילַאיצָאס ןופ עיידיא יד

 .שיערבעה רעדָא שידַיי ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
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 עקַאט רשפא ןוא ,קורדנייא ןיימ טיול ,טלעפ עניטנעגרַא ןיא ךוניח ןכעלטלעוװ-שידִיי םעד

 -לַארטנעצ עזעיגילעד ַא םיא טלעפ סע ןוא ןפַאה-רָאפסױרַא ןַא יו בוטש עשידִיי יד ,יתעד יפל

 .קענוטַאר ןופ ןפַאה ַא יו עיידיא

 -רַא ןיא בוטש עשידִיי יד זַא ,טקַאפ ַא טרָאפ רעבָא סע זיא ןייז טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יו

 ,עקירעמַא-ןופצ ןיא זדנוא ייב יו שידִַיי רעקינייו שירעגייטש ןוא ךעלכַארּפש זיא עניטנעג

 עטקינייארַאפ יד ןיא ָאד יו רעכעלטלעװ ךרע ןַא ןָא זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד ןוא

 -געגרַא ןיא עמַאמ-עטַאט עגנוי עקידנדער-שידִיי רעמ ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ךרע יפל .ןטַאטש

 ןושל שידִיי ,רעקינייוו ךס ַא ,רעקינייװ ןַארַאפ ץרָאּפָארּפ רעד ןיא זיא םעד ץָארט רעבָא .עניט

 גָאט ןיא העש עכעלטע .עקירעמַא ןיא זדנוא ייב יו רעביטש ערעייז ןיא רעגייטש רעשידִיי ןוא

 ךעלסיב וצ ןעװַארּפ ןוא ןלוש-בָאגוצ יד ןיא שַיערבעה ןלענק ןוא שידַיי רעדניק יד ןענרעל

 ןענַאּפש ייז ןעוו רעבָא ,(תוחמש-םירוּפ ןוא םיבוט-םוי-הכונח ,םירדס) רעגייטש ןשידִיי ךיוא

 ןוא ןושל שידִיי ןופ טשינ ,טשינ רָאג ייז ןעניפעג בוטש סעמַאמ-עטַאט ןופ לעווש יד רעבירַא

 שידַיי זיולב ייז ןדער ,םינקסע ןענייז ייז זַא וליפַא ,סעטַאט ערעייז .רעגייטש ןשידַיי ןופ טשיג

 .שינַאּפש קר ,ךעלטנפע ןוא טַאוװירּפ ,ךיז ןשיווצ ױזַא רעבָא ,?טרָאװ ַא ןעמענ, ייז ןעוו

 ןיירַא ןלַאפ'ס ןיהּוװ ,טײקשידַיי-"בריױבָאס, יד עקירעמַא-ןופצ ןיא יוװ ָאטשינ זיא'ס ןוא

 -נָאס,/ ןופ ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידִיי ןופ ןטנַאודַארג רעטנזיוט רעבָא ןוא רעטנזיוט החרכ-לעב

 -הווצמ-רב ַא זיולב זיא גנונָאמרעד-טייקשידִַיי עקיצנייא רעייז סָאװ ,יד וליפַא ןוא "סלוקס-יד

 .גנורעייפ

 טלַאפ ןוא לוש רעכעלטלעוו:שידִיי רעד ןופ סױרַא טנַאודַארג רעד טייג עניטנעגרַא ןיא

 טײקשידַיי-"ברױבָאס, עלַאיצָאס ענעי ןליפַא ָאטשינ זיא'ס .ןיײרַא ללח ַא ןיא יו ןבעל ןיא ןיירַא

 -יקלָאפ-שידִיי ןופ עיזוליא יד ןבעג םיא ןוא ץוש ריא רעטנוא ןקָאלרַאפ ןענעק םיא לָאז סָאוװ

 .טייקירעהעגוצ רעשי

 סָאד קידנרַיירַאװ ,תישאר ןכב זיא עניטנעגרַא ןיא ךוניח ןשידִיי םענופ םעלבָארּפ יד

 -ידִיי רעד וצ רעקמוא ןרַאפ םייה רעשידַיי רעד וצ רעקמוא רעד ,טרָאװ עשילצרעה עטמירַאב

 ןַא ןיא רעדָא רעד ןיא ,עיגילער עשידִיי יד ןכַאמ וצ םעלבָארּפ יד זיא תינש ןוא ,לוש רעש

 ,גנויצרעד רעשידִיי רעד ןופ עיידיא-לַארטנעצ רעד רַאפ ,םערָאפ רערעדנַא

 סיוכרוד ןענייז סָאװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא רעריפ-הליהק יד ןופ הבשל ןגָאז זומ ךיא

 ךוניח ןשידַיי ןפיוא ןרעיול סָאװ ,תונכס יד ןופ גנּועז עקיטכיר יד ןבָאה ייז זַא ,ןדִיי עכעלטלעוו

 ןקרַאטשרַאפ ןליוו ייז .ןבעל ןשידַיי םענופ "גנוריזילַאקירעלק, רעד ןיא געווסיוא ןַא ןכוז ןוא

 -ַאנ עקיטכיר יד ."רַאנימעס-םינברא ַא טעדנירגעג וליפַא ןבָאה ןוא תונבר רעד ןופ חוכ םעד

 עיידיא יד ץוחַא ףליה וצ ןעמענ ןעמ זומ םויק וצ זַא רעטנוא ייז טגָאז עיציוטניא עלַאנָאיצ

 ןוצ רעד ,רע ןעוו זיולב .לארשי יקולא םעד ,ןײלַא םיא ךיוא לארשי-ץרא ןוא לארשי-םע ןופ

 רעד ןגעק ףמַאק ןיא טייקכעלטלעוו יד ןָאק ,ןבעל רעזדנוא ןיא גנוטסעפ קיטש ַא זיא ,לארשי

 רעד ןופ עטַאט רעד טסּוװעג ןיוש טָאה סָאד .םויק-סקלָאפ ןרַאפ ןדָאש ןָא ןעיידעג גנוטסעפ

 .ץרּפ שובייל קחצי -- טייקכעלטלעוװ-שידִיי רעד ןופ עטַאט רעד ןוא רוטַארעטיל-שידַיי:

 ןטרעּפסקע ןוא רעוטיללכ .ג

 ךיוא ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא) עקירעמַא-ןופצ ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג עשידִיי יד
 סיורג יצ ,עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןיא .ןטרעּפסקע ןופ טײקכעלטפַאשלעזעג ַא זיא (עדַאנַאק ןיא:
 -ָאקעד יװ רעמ טשינ ךות ןיא ןענייז רעוט-ללכ יד .טַארַאּפַא-ָארויב רעד טריגער ,ןיילק יצ:

 רעד ןופ גנוריפכרוד יד ךיוא ןוא טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןופ ןוויטקעריד יד .ןרוגיפ עוויטַאר
 -עגלַא יד טרעװ יאדוװַא .טַארַאּפַא-ָארויב םענופ טנעה יד ןיא טגיל גנוריטנעירָא רעשַייידיא
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנערעפנָאק-סגנודנירג רעד ייב טמיטשַאב עינילטכיר עשיעדיא עניימ:
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 ךרַאפ יירעדיירנייש טַאלב ַא יו רעמ טשינ טייצ רעד טימ טביילב עיידיא ענײמעגלַא יד רעבָא

 ךיז טזייווַאב רעוט-ללכ ןכָאנ .ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש ןײרַא םיא טגנערב סָאװ ,רעוט-ללכ

 ךייז ּפָא טיג רע ןוא ,טַארַאּפַא-ָארויב םענופ רעריפנָא רעד ,טרעּפסקע רעד ענובירט רעד ףייא
 רעבָא ,ןטנעמסידָאלּפַא רעקינייו סױרַא טפור טרעּפסקע םענופ טכירַאב רעד .טכירַאב-טעברַא

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ "ןיהּוװ, ןוא ?סָאװ, ןגעוו טייקרָאלק רעמ םרוג זיא

 ללכ-ךרדב זיא ,עשידִיי:טשינ יד יו עשידִיי יד ,טײקכעלטפַאשלעזעג עשינַאקירעמַא יד

 .סע טסייה ןושל-עמַאמ ךַאפנייא ףיוא .וויטקודניא רָאנ ,וויטקודעד טשינ ןטכַארט וצ טניֹוװעג

 -רַאפ טשינ ןוא עיידיא רענײמעגלַא רעד וצ ןטקַאפ יד ןופ ןעמוק וצ גהונ ָאד ךיז זיא ןעמ זַא

 ןטקַאפ יד וצ עיידיא רעד ןופ ,טרעק

 .עשיּפָארטנַאליפ ןוא עשיטילָאּפ יד ,עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי עסיורג יד ךיוא

 -ָארויב ערעייז ןופ ,ןטרעּפסקע ערעייז ןופ טריציפידָאמ שייידיא ןוא טריפעג סיואכרוד ןרעוו

 ."סעדער-ןָארט, ןענעייל ייז .טשינ ןריגער ייז רעבָא ,זיולב ןשרעה רעוט-ללכ יד .ןטַארַאּפַא

 -ַאב ערעייז :סָאד יװ רעקיטכיוו ןוא .ןטרעּפסקע יד ןופ ןבירשעג ןוא טריטסעגוס ןרעוװ סָאװ

 -ללכ יד רעדייא ןסָאלשַאב ןוא טיירגעגוצ ךיוא רָאנ ,טריפעגכרוד זיולב טשינ ןרעװ ןסולש

 ,קימיטשנייא ייז ןסילשַאב ,"טיילרעשט, ןוא ןטנעדיזערּפ יילרעלכ יד ,רעוט

 .תולעמ לסיב ריא ךיוא תונורסח עריא ץוחַא טָאה ןטפַאשלעזעג"ןטרעּפסקע יד רעבַא

 -ַאּפ ענטעדנַאט ןופ ןוא עיגָאגַאמעד רעשַייידיא ןופ סיוא טיה יז סָאװ ,זיא הלעמ-טּפיױה ריא

 -רעד ןופ ןטיבעג יד ,לשמל יװ ,ןטיבעג עכעלטפַאשלעזעג לייט ַא ףיוא ןוא .ײרעכַאמ-קיטיל

 .הכרב ַא שממ ,טכַאד רימ יװ ,טַארַאּפַא-ןטרעּפסקע רעד זיא ,הקדצ ןופ ןוא גנויצ

 ךגעוו ןגָאז וצ ןעניזניא ָאד בָאה ךיא סָאװ ,םעד וצ רעגנַאל-וצ ַא רשפא זיא ריפניירַא ןיימ

 ,טכַאד רימ רעבָא .עקירעמַא-םורד ןופ רעדנעל יד ןיא ןטרעּפסקע סוסרעוװ םינקסע ןינע םעד

 -ןופצ ןיא ןטרעּפסקע ןופ הלשממ רעד ןגעוו ןלָאמסיױא טווּורּפעג בָאה ךיא סָאװ ,דליב סָאד זַא

 -עג רעׂשידַיי רעד ןגעװ ןכַאמ רָאלק ןוא ןלייצרעד טסַארטנָאק ךרדב אליממ ןָאק ,עקירעמַא

 ,םינקסע יד ןריגער סע ּוװ ,עקירעמַא-םורד ןיא טיײקכעלטפַאשלעז

 ךוא עניטנעגרַא ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידִיי יד קידנזיורב שַייידיא ןוא שירפ זיא יז

 .סעיצוטיטסניא יד ןיא רעוט-טּפיױה יד ךוא רָאנ ,רעגָאזטרָאװ יד םינקסע יד ןענייז זיולב טשינ

 -טשינ יד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ,תולעּפתה ןיא ןלַאפנײרַא לָאמעלַא סערייא-סָאנעוב ןיא געלפ ךיא

 ,רעריסַאק ,רַאטערקעס-לַארענעג ,טנעדיזערּפ-עציוו ,טנעדיזערּפ) םינקסע-הליהק עטלָאצַאב

 עגנַאל סיוא גָאט ,ןייא גָאט ןעגנערברַאפ (רעלָארטנָאק ןוא עיצקעס-רוטלוק רעד ןופ רַאטערקעס

 ןָאטעגנײרַא שממ עקַאט רָאנ ,סעמַאנפיוא ןוא ןעגנוציז ייב זיולב טשינ ,ןינב-הליהק ןיא ןהעש

 ,.טעברַא-ָארויב רערעניטור רערעווש ןיא

 ,ריּפַאּפ ןדעי טימ טנַאקַאב ןענייז -- ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה -- םינקסע יד ןופ לייט

 רעד זַא קרָאי-וינ ןופ טניֹוװעג ןיב ךיא .גנולײטּפָא רעייז ןופ סױרַא טייג ןוא ןירַא טמוק סָאװ

 -ָארויב םענופ רעריפנָא רעד זיא עיצוטיטסניא ןַא ןיא ןגעקטנַא ךייא טמוק סָאװ ,רעטשרע

 .ןרַאטערקעס-ןרע ןוא ןטנעדיזערּפ-עציוו ,ןטנעדיזערּפ יד וצ געוו רעד טריפ םיא ךרוד .טַארַאּפַא

 -רַאפ טקנוּפ -- ןרעטנעצ עשינַאקירעמַא-םורד ערעדנַא יד ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא ָאד

 ,טרעק

 -ירעמַא-םורד יד סָאװ ,קידנביוהרעד וליפַא ןוא טנוזעג ,קפס ילב ,טייז ןייא ןופ סָאד זיא

 סָאװ ןוא םזילַאעדיא ןשייידיא ריא ןופ ילב ןלופ ןיא זיא טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידִיי-שינַאק

 ַאזַא טימ ןוא רעקיליוויירפ רעד ןופ ןייז הנהנ ןָאק הליהק יד יו עיצוטיטסניא עסיורג ַאזַא

 .רעוט עכעלטפַאשלעזעג דצמ טעברַא רעטקנעשעג טנַאה רעטיירב

 ןַא ןופ רעגָאזטרָאװ יד ןוא םזימיטּפָא וצ היטנ ַא עיידיא עדעי טָאה םינומדקמ רעבָא

 ןעייג סָאװ ,ןטקַאפ יד ףיוא ןלירב עוװעזָאר ךרוד ןקוק וצ טגיינעג עבטה ךרדב ןענייז עיידיא

 .רעדיוו ןטקַאפ .ןגעקטנַא ריא ךיז ןלעטש סָאװ ,יד ףיוא וליפַא ןוא עיידיא רעד טימ דנַאניײב
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 -כיילג ךות ןיא ןביילב ןוא עיידיא רעד ןופ ןעניײשַאב ןרעג ךיז ןזָאל סָאװ ,ןבעל ןופ ןטקַאפ יד

 ןוא טערומכרַאפ שּפיה ךעלטנייוועג ןענייז ייז ,ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא ןופ טכיל םוצ קיטליג

 .שיטסימיסעּפ
 -רַאפ ןטקַאפ .עיצַאלוקעּפס רעכעלקנַאדעג ןופ ןוא טרָאװ ןופ ליּפש םעד ביל ןבָאה ןעיידיא

 ערעייז וצ ןטכַארטרעד ךיז לָאז ןעמ ןוא ןשרָאפסיוא ייז לָאז ןעמ ,ןרידוטש ייז לָאז ןעמ ןעגנַאל

 .תונווכ ענעטלַאהַאב ןוא ענעּפָא

 יז .םינקסע ןדער טרעהעג בָאה ןוא "ךוניחה דעװ, םענופ גנוציז ַא ייב ןעוועג ןיב ךיא

 וצ טקיקעגמורַא ךימ בָאה ךיא רעבָא ,עזָאּפסקע עשיייידיא ענייפ ַא טכַאמעג ןוא טדערעג ןבָאה

 יד ןופ ןטרעּפסקע יד ןופ טרָאװ ַא ךיוא ןרעה וצ טרַאװעג בָאה ןוא שיט םייב ןשטנעמ יד

 רעטנוא גנויצרעד עשידִיי יד ןָא ךיז טסיױטש סע עכלעוו ףיוא ,ןטקַאפ יד ןופ סרערידוטש

 ,הליהק רעד ןופ החגשה רעד

 ,הליהק ןיא םיא דובכל עמַאנפיוא רעד תעב טדער לקיב המלש רייד

 טשינ ןבָאה טדערעג רעבָא ,שיט םייב ןסעזעג ןענייז ,רענעק-ןטקַאפ יד ,ןטרעּפסקע יד

 -טניירפ רעד רַאפ םיבוסמ יד ןעקנַאדַאב וצ ייר ןיימ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .םינקסע יד רָאנ ,ייז
 םעלבָארּפ יד רימ רַאפ עז ךיא זַא ,ןעקניוװּוצנָא טסיירד גונעג ןעוועג ךיא ןיב ,עמַאנפיוא רעכעל
 .ןטרעּפסקע סוסרעוו םינקסע ןופ

 ,ָאד רעבָא .ןעוועג זמרמ זיולב ךיא בָאה "ךוניחה דעװא םענופ הביסמ רעד ייב טרָאד
 ַא טכוזַאב טַאהעג טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא .רעשוריפב ןוא רענעפָא ןגָאז סע ךיא ןָאק ,בתכב
 ןופ טַאהעג האנה ךיא בָאה ,טנָאמרעד לָאמניײא טשינ ןיוש יװ ןוא ,ןלוש עשידִיי לסיב שּפיה
 ךיא בָאה טכַארטעג .ןזיװעגסױרַא ןבָאה םידימלת יד סָאװ ,תועידי יד ןופ ןוא ןלענק ןפוא םעד
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 -ימלת ןוא רערעל יד ,ןלוש יד ,רימ רַאפ עז ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ןכוזַאב עניימ ייב טלָאמעד

 -יטּפָא רעד ןופ טַאטלוזער ַא זיא ,ןסַאלק יד ןיא האנה טימ רעה ךיא סָאװ ץלַא סָאד ןוא םיד

 -זַא ףיוא ךיז טלַאהַאב סָאװ ,טקַאפ רעשיטסימיסעּפ רעד זיא ּוו רעבָא .עיידיא רעשיטסימ

 טקַאפ רעד ?ורבחל םדָא ןיב זיולב רָאנ ,היסהרפב טשינ םיא ןגעוו טדער ןעמ לפיוו ףיוא ,ליפ

 ןיהּוװ :עקירעמַא-םורד ןופ טעטש יד ןיא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ַא טגערפ ןעמ ןעוװ זַא ,זיא

 יד ןופ ןוא שיערבעה ןוא שידִיי ןופ יירעלענק יד טריפ ןיהּוװ ?ךוניח רעשידִיי רעד טריפ

 טגערפ ןעמ ןעוו -- ?ןלוש עלַארגעטניא יד ןיא ןוא -בָאגוצ יד ןיא םידומיל עשידִיי ערעדנַא

 רעדָא ,טשינ רעפטנע ןייק זיא סָאװ ,רעפטנע םענייש שַייידיא ןַא טמוקַאב ןעמ רעדָא זיא ,סָאד

 לוק קירעדינ ַא טימ הבושת יד ןוא ךיז טערומכרַאפ ,ןרעפטנע ףרַאד סָאװ םעד ןופ םינּפ מָאד

 םעד ךָאנ טפַאשלעזעג רעשידִיי רעד טביילברַאפ סע טנגוי ליפיוו ןשרָאפסיױא ףרַאד ןעמ :זיא

 .ךוניח ןלַאנָאיצַאנ וצ ןריא גנערטשנָא ןשיטסילַאעדיא ןסיורג

 ןעמוק וצ גונעג טשינ זיא סע .ןפוא ןוויטקודניא ןַא ףיוא ןטקַאפ יד ןשרָאפסיוא ףרַאד ןעמ

 -יינ זיא סע .לארשייץרא ןופ וליפַא ןוא שידִיי ןופ ,שיערבעה ןופ ןעיידיא עקיטרַאפ יד טימ

 עטנָאמרעד סָאװ:רָאנ יד טימ ןעמעננייא עקַאט ךיז ןזָאל ןבעל ןופ ןטקַאפ יד יצ ןסיוו וצ קיט

 גנויצרעד רעקיטציא-זיב רעד טימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןסיוו וצ קיטיינ רשפא זיא םדוק .ןעיידיא

 ידכ ,ןכיירגרעד ךוניח םעד טָא ןופ ךמס ןפיוא ךיז טזָאל סע סָאװ ,רעמ ךָאנ ןוא טכיירגרעד

 -טפַאשלעזעג םעד טימ םכסה ןיא ןייז לָאז סָאװ ,םומינימ םַארגָארּפ ַא ןטעברַאסיוא ןענעק וצ

 וצ ןסיוא ןענייז רימ סָאװ ,שטנעמ ןשידִיי םעד ןופ גנּועז רעד טימ יא ןוא גנערטשנָא ןכעל

 ןלוש ערעזדנוא ןיא ןקיטלַאטשעג

 ןיא סָאװ ,םעד ןיא טגיל רעלעפ רעד זַא ,טלָאמעג -- טכַארטעג ךיא בָאה -- רשפא זיא

 טָאטשנָא ,םינקסע יד ןריגער סע ןוא ןטרעּפסקע יד ןשרעה עקירעמַא-םורד ןופ ךוניח ןשידַיי

 ,טרעקרַאּפ

-- 582 -- 



 (רָאי-ינ םיועשַאב קחצי

 ננושַארעניא ןַא זיא סערייא סָאנעונ ןיא תליחק יד

 -להק סָאד סָאװ ןצעמע רַאפ גנושַארעביא עמענעגנַא ןַא זיא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד

 ןוא םזיבָאנס ,סרעדניליצ עכיוה ,עיצַאלימיסַא טימ ןדנוברַאפ םיא רַאפ ןעוועג זיא לביטש

 רעשידִיי ַא .הליהק עשידִיי ַא תמאב זיא סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד .שידִיי וצ גניטכַארַאֿפ

 ןיא ,לגנִיי ַא ןעוװעג ןיב ךיא ןעוו .ענעגייא ןשיוװצ ,םייה רעד ןיא טרָאד ךיז טליפ רעביירש

 -ַץֵגֹּפָא ,טבעלעגּפָא זיא יז זַא הליהק רעקיטרָאד רעד ןגעװו ןענעייל טפָא ךיא געלפ ,עשרַאוז

 עשידִיי ןבעגסױרַא טפלעה יז .ןדִיי עשידִיי ןציז סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעד ןיא .טדמערפ

 טעװ יז זַא ףָאה ךיא .סעיצקעל ייז רַאפ טרישזנַארַא יז .רעביירש עשידִיי ףיוא טמענ יז .רעכיב

 רעשידִיי רעד רַאפ טייקיטעט יד ןרעקרַאטשרַאפ ךָאנ ןוא ,געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ןייג רעטייוו

 .רוטלוק

 ."ץניטנעגרַא ןיא עיצאזינָאלַאק עשידַיי רָאי 70, דובכל טקַא ןפיוא טדער יבבל הירא רייד רָאדַאסאבמא-לארשי װעג

 .סיװעשַאב קחצי טסַאג רעביירש רעד זיא סטכער ןופ רעטשרע רעד

 עלַא ןיא טגרָאזעג טָאה יז .ןֹדַיי ייב עיצידַארט עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא טָאה הליהק יד

 טפָא זיא הליהק טרָאװ סָאד .המשנ רעד רַאפ ןוא ףוג ןשידַיי ןרַאפ ,תוחוכ עריא טיול ,ןטייצ

 סָאװ ענעי ןוא ןכיורבסימ ןוא םיתועט ןעוועג ךיוא ןענייז סע .השודק טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג
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 רעשידִיי ַא ןופ רַאפעג עטסערג יד .ןסעגרַאפ טשינ ןירעד ןרָאט בוטש-הליהק רעד ןיא ןציז

 זיא ןעײטרַאּפ עלַא רעביא ײטרַאּפ יד .טײקשַיײטרַאּפ ףיוא טכיוועג ליפוצ ןגייל זיא הליהק

 -נוא ןעײטרַאּפ עייר ַא ןענייז ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .רוטלוק עשידִיי יד ןוא קלָאפ עשידִיי סָאד

 ןייז ןוא קלָאפ סָאד רעבָא ,טרילעווינ ןרָאװעג ןענייז ערעייז סעירָאעט יד ןוא ןעגנַאגעגרעט

 ,ןבעל ןושל

 -ערג ַא ץלַא ןוא גלָאפרעד סיורג סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד שטניוװ ךיא

 יד ,ןושל עשידִיי סָאד ,טיײקשידִיי ןטלַאהפיוא ןווּורּפ סָאװ ענעי וצ טייקנדנובעגוצ ערעס

 ןרעוו סָאװ ןעגנוגנערטשנָא עשירָאטסיה יד טימ גנודניברַאפ יד ךיוא יווװ ,רוטלוק עשידִיי

 ןשיװצ ךורּפשרעדיװ םוש ןייק ןייז טשינ ןָאק'ס ןוא ָאטשינ זיא'ס .לארשי-תנידמ ןיא טכַאמעג

 סניוװעג סעדעי .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא לארשי ןיא ןדִיי יד ןשיווצ ,שידִַיי ןוא שִיערבעה

 ץלַא .לארשי-ללכ םעד טפלעה ,שַיערבעה ןיא רעדָא שידִיי ןיא ,טרָאד רעדָא ָאד ןדִיי רַאפ

 ,טלעוו רעד רַאפ טוג ךיוא זיא ,ןדִיי רַאפ טוג זיא סָאװ
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 יג א

 ןײטשמַאלג בקעי

 עניסנענרפ גע

 ַא סָאװ ןדַיי יד ןופ ,עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידִיי ןסיורג ןופ עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 -ַאװ זיא ,ייז טימ ןסעומשכרוד ךיז ןוא ןרעה וצ ,ןעז וצ סיוא טמוק רעבײרש-טסַאג ןשידִיי

 עקידבוט-םוי יד רעטנורַא ןיוש טנכער ןעמ ןעוו וליפַא ,ךיילג סע טריּפשרעד ןעמ .טייקמער
 סָאװ עכלעזַא זיא טײקמערַאװ יד .לייוו ַא ףיוא טמוק טסַאג ַא ןעו טשרעה סע סָאװ ,גנומיטש
 -רַאפ ףיוא קסוע ןענעז סָאװ סרעוט יד .ןביולג טימ ןעמַאזוצ טייג יז לייוו ,ןָא עקַאט טמערַאװ
 וליפַא .ןערב ןשידיסח טימ ןוא תומילשב טעברַא רעייז ןעוט ,ןטנָארפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדיש
 ַא רָאנ ,עקידנרעטשעצ ןייק טשינ זיא קורדסיוא םוצ טפָא טמוק סָאװ ,קיטירק-טסבלעז יד

 ביוא ,רעסעב ןכַאמ סע ןָאק ןעמ ןוא סע ףרַאד ןעמ זַא ליפעג ַא ןופ טמוק סָאװ ,עקידוועביולג
 .ןעגנערטשנָא רעמ ךיז טעװ ןעמ

 רימ זַא ,קנַאדעג ןופ ןרעוו רוטּפ רעכיג סָאװ זומ ןעמ זַא ,ןרעװ טגָאזעג ךיילג ָאד ףרַאד

 ,ץנעגילעטניא וצ טמוק סע ןעוו ,לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד ןענעז ,עקירעמַא-דרָאנ ןיא ,ָאד

 ,םזילַאיצניװָארּפ רערעגרע ןייק ןייז טשינ רָאג ןָאק'ס -- ןלַאיצניװָארּפ יד ןענעז ןטרָאד ייז זַא

 בור ןופ ,בושי ןשידַיי ןופ ץנעגילעטניא יד .קנַאדעג ןשירעריפרַאפ ַאזַא טימ ןרַאנוצּפָא ךיז יו

 -ָארטנָאק הליהק יד סָאװ ,תושפנ טנזיוט 45 יד ןופ ,ןגָאז רימָאל רעדָא ,ןדִיי ןופ ןינב בורו ןינמ

 ףיוא ,ןעמַאזצ טעברַא עשידִיי ןָאט ןלעװ ןיא ,ןילּפיצסיד רעד ןיא לכ-םדוק טײטשַאב ,טריל

 טירש ףיא סע טעז ןעמ ןוא ,רעגייז רעטוג ַא יװ טּפַאלק ןילּפיצסיד יד .ןפוא ןשינָאמרַאה ַא

 עלַאסָאלָאק ןוא עקיטכערּפ יד ןעיובוצפיוא ןעוועג ךעלגעמ טשינ טלָאװ שרעדנַא -- טירט ןוא

 ןופ ץנַאלג ןוא טכַארּפ רעד ןענעז סָאװ ,סעלוש עשידִיי יד עקַאט רקיע רעד ,םינינב עשידִיי

 .בושי

 ןוא רעדניק ןופ תחנ ןבָאה ףרַאד ןעמ :סיזַאב ןטלּפָאט םעד ףיוא ןָאטעג טרעוו טעברַא יד

 יד ןופ דיירפ יד רַאפרעד ןעמ טעז .ךיז ןופ -- תחנ ןבָאה ךיוא רעבָא ףרַאד ןעמ ,ךעלקינייא

 ןגרָאזַאב יז ףרַאד ןעמ ןוא ןינע רעליֹוװ ץנַאג ַא עקַאט זיא טפנוקוצ יד זַא ,ןביילג סָאװ ,סרעיוב

 טשינ רָאט ןעמ סָאװ ,ןינע רעקיטכיוו ַא ךיוא ךָאנ זיא טייקיטציא יד רעבָא ,סטוג-סָאדלַא טימ

 ,םירדס יד וצ ןגָאז רימָאל ,החמש-טנגוי ַא וצ טמוק ןעמ ןעוו .ןקיסעלכַאנרַאפ ןוא ןזָאלרַאפ

 -ידִיי ערעדנַא רעדָא ,עלוש-םכילע םולש יד ןוא עלוש-קילַאיב יד יװ סעלוש עכלעזַא סָאװ

 ,גנַאזעג טימ ,ןפוא ןטיירגעגוצ-טוג ןוא םענעביוהעג ַא ףיוא טריפעגכרוד ןבָאה ,סעלוש עש

 האנה סיורג ןבָאה רעדניק יד זַא ,ןעמ טעז ,שִיערבעה ןוא שידַיי ןיא ,סעיצַאמַאלקעד ,ץנעט

 יד רעבָא .בוט-םוי רעייז ןצנַאגניא זיא סע סָאװ ,ןופרעד טמוק האנה רעייז ןוא בוט-םוי ןּופ

 ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ךיוא ןענעז ,םיבוט-םוי-רעדניק עכלעזַא וצ ןעמָארטש סָאװ ןרעטלע

 ,רעדניק ןופ תחנ -- רעטרעוו יד טימ ןרעװ טקירדעגסיוא זיולב טשינ ןָאק סָאװ ,דיירפ רעפיט

 טכיירגרעד ןעמ סָאװ ,חור-תחנ רענעגייא ןַא זיא ,בוט-םוי רעדניק ןיא גנוקילײטַאב רעייז רָאנ

 טשינ לָאז ךשמה רעד זַא ,ךעלגעט-גָאט טגרָאז ןעמ ןוא טיוב ןעמ ןוא טוט ןעמ ןעוו זיולב

 ,דיירפ-החּפשמ רעדָא עלעודיווידניא ןַא רָאנ טשינ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,זיא'ס .ןרעהפיוא

 -םערַאװ רעד סָאװ ,ןילּפיצסיד רעטפַאהרעטסומ רעד ןופ טמַאטש סָאװ עוויטקעלָאק ַא רָאנ

 ןטייהנגעלעג עלַא ייב סױרַא טזייוו בושי רעשידִיי

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ .עטרינילּפיצסיד ַא זיא קיטירק-ןסַאמ ןוא גנושיוטנַא וליפַא

 -ערּפער עשיטילָאּפ יד ,"ַאיַאד, יד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-דנַאטשפיוא-ָאטעג רעד ןיא ןקילײטַאב
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 ,לַאז ןקיסַאּפ ַא ןגירק וצ רעווש סערייא-סָאנעוב ןיא זיא'ס .טרישזנַארַא טָאה בושי ןופ ץנַאטנעז
 ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ .ןשטנעמ טנזיוט ףניפ-ריפ ַא ןעמעננײרַא לָאז סָאװ רעטַאעט ַא רעדָא
 -מַאזרַאפ עכלעזַא ,סענערַא-טרָאּפס עסיורג ןיא ,למיה םענעּפָא ןרעטנוא רָאפ ךעלנייוועג ןעמוק
 ףניפ-ריפ ַא טימ ןייז דחיתמ ךיז ליוװ ןעמ ןעוו רעבָא .ןדִיי טנזיוט 20 ַא וצ לָאמַא ןעיצ ןַעגנול
 ,לָאצ רעסיורג ַאזַא רַאפ לַאז ַא ןגירק וצ רעווש זיא ,ןדִיי טנזיוט

 ייוצ רעביא ןײירַא םיוק טמענ סָאװ ,רעטַאעט ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ טנוװָא-ָאטעג רעד זיא

 -מוא ןופ ןוא טָאטש ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ דיי רעטרעדנוה יד .ןשטנעמ טנזיוט

 ןוא ןענייווסיוא טוג ךיז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןדִיי -- ןריט ענעסָאלשעג ןענופעג ןבָאה ,טנגעג

 ןענעז ייז ןעו ,טשיוטנַא רעטיב ןעוועג ןענעז ,םוטנדִיי ןשיעּפָאריײא ןופ ןברוח םעד ןגָאלקַאב

 -רַאפ רָאנ טשינ ןוא טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד לייוו ,ןסיורד ןיא ןייטש ןבילבעג

 ַא ךרוד ןענעבנגניירַא טזומעג ךיז ןבָאה סרענדער יד וליפַא זַא ױזַא ,טלגיזרַאפ שממ רָאנ ,ןסָאלש

 .ךַאװ-ייצילָאּפ רעד ייברַאפ ןוא ריט-רעטניה

 ,גנורישזנַארַא יד ,גנונעדרָא יד טריקיטירק ןבָאה ןדִיי ענעבילבעג ןסיורדניא עקיזָאד יד

 -נזעוונָא רעייז טימ ,ןסַאג עקימורַא יד טלופרַאפ ןבָאה ןוא ןייטש ןבילבעג ןענעז ייז רעבָא

 ןוא ןרָאװעג טנפעעג ןענעז ןריט יד ,טקידנעעג ךיז טָאה קינייװעניא םַארגָארּפ יד זיב .טייה
 ןסיורד ןופ ןדִיי עטשיױטנַא יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה קינייוװעניא ןופ ןדִַיי רעטרעדנוה

 ,גָאלק ,רעמָאי ןופ דליב-קנעדעג לַאסָאלָאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאד וליפַא זַא ױזַא

 ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא'ס .םירוהטו םישודק יד רַאפ עיצַארטסנָאמעד-דובכ ןוא טסעטָארּפ

 םעד טנכיײצַאב סָאװ ,גָאטרָאי ןסיורג םעד ןופ גנוכעװשרַאפ ַא ןייז הלילח לָאז סָאװ ענעצס ןייא

 ,םוטנדיִי ןשִיעּפָאריײא ןופ דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ןוא ןקיטסייג םעד ךיוא יוװ ,םוקמוא

 עסיורג יד ןופ ץנעגילעטניא רעד ןגעװ ןוא ןילּפיצסיד רעד ןגעו רקיע רעד ךיז טדער

 ןימ ַא ,טײקמערַאװ עקידנעמַאזוצ ַא ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ץנעגילעטניא ןַא ,ןסַאמ עשידִיי

 .ץנעגילעטניא עוויטיוטניא

 ,ןפַאש ןוא ןעיב ןשיטַאמעטסיס ןופ ץנעגילעטניא עכעלבעטשכוב יד וליפַא רעבָא

 .ךס ַא ןופ שארב ןייטש ןופ ,ןבעל-ײטרַאּפ ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ ,ןרינַאלּפ ןקיניזטסּוװַאב ןופ
 -שינַאּפש יד רעדָא ,עשידִיי:ןייר יד ייס ,עשִיערבעה:שידִיי יד ייס ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק
 -טַא ןַא ןפַאש ןעיורפ עשידִיי ןוא רענעמ עשידִיי רעקילדנעצ ןוא עקידתושממ ַא זיא ,עשידִיי
 טדער ןעמ ןוא ייז טימ ןעמַאזוצ ךיז טמוק ןעמ ןעוו ,טײקמערַאװ ןוא גנובייהרעד ןופ ערעפסָאמ
 רָאנ ,עטייקעגרעביא ןייק טשינ ,ןעגנוניימ עטגַאװעג טרעה ןעמ .ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו םודַא
 ,עטכַארטעגכרוד ןוא עטקיטייוועגכרוד-ןיילַא ,עשירפ

 טניפעג ןעמ .ןעמוקוצניײרַא היחמ ַא זיא'ס ּוװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןעמייה עשידִיי ןַארַאפ
 רעד ,רעטנַאסערעטניא ןַא זיא ןילוח תחיש רעד וליפַא .הביסמ רעלערוטלוק ַא ןיא דימת ךיז
 טשינ ךָאד טײטשַאב הביסמ ַא .רעקיסייב ןוא רעזייב ןייק טשינ ,רעקיטומטוג ַא זיא רָאמוה
 ,טַאטלוזער ןיא ןוא .טסעג ענעגייא עריא ךיוא ךָאד טָאה הביסמ-זיוה עדעי ,טניזעגזיוה ןופ זיולב
 ,סערייא סָאנעוב טָאטש רעסיורג רעד ןיא ,ןעמייה עשידִיי ךס ַא ןיא ןעגנערברַאפ ַאזַא ךָאנ
 ןרענעלק ַא טַאלג רעדָא ,טרעצנָאק ַא ,גנולמַאזרַאפ ַא רָאנ ,ןענַארָאטסער ןיא ןשיט ייב רעדָא
 -ידִיי רעקיניזטסּוװַאב ןוא רעשירעפעש ַא ןופ דליב ַא ךיז טפַאש ,םוקנעמַאזוצ ןרעסערג רעדָא
 .קרָאי-וינ ןיא זדנוא ייב טשינ ןעמ טניפעג רעגייטש רעייז ןופ ךס ןייק סָאװ ,ץנעגילעטניא רעש
 ןיא ענעגיוצרעד רעדָא ענעריובעג ,ןדִיי ערעגנוי לָאצ ַא ןעמ טניפעג סרעוט עכלעזַא ןשיווצ
 ןשידִיי ןיא ויטקַא ןענעז סָאװ -- ןעיורפ ענייש שוריפב עקַאט -- ןעיורפ ןוא רענעמ ,עניטנעגרַא
 -ויצ רעד ןופ ןעייר יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,םזינויצ ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא טניימ סָאװ ,ןבעל
 -הליהק יד ןיא ,ןעמיטש טנעצָארּפ 26 םורַא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסינ
 ,סערייא סָאנעוב ןשידִיי ןופ ןבעל ןיא רָאטקַאפ רעקידנרינימָאד ַא זיא ןוא ,ןלַאװ

 ןעמייה ןיא ,תוביסמ עשידִיי ךס ַא ןוא ,עטכידעג ץנַאג ַא זיא בושי ןופ ץנעגילעטניא יד
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 דייר עשידִיי עקיטכיל טימ ןעלקניפ ,ןעגנומענרעטנוא ענעדישרַאפ ייב ,ןשיט עטקעדעג ייב ןוא

 .רעמינּפ עטנעגילעטניא עשידִיי עקיטכיל ןוא

 -נעגרַא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש לייט ןיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא

 -סקלָאפ ,טכידעג ַא ָאד ךָאנ זיא ,תוליהק טרעדנוה רעכעה ןיא טקינייארַאפ ןענייז סָאװ ,עניט

 טימ טַאלג טשינ ,השורי עסיורג רעזדנוא ןטיהוצפיוא ןליוו ןקרַאטש ַא טימ ,ןבעל שידַיי ךעלמיט

 .טרירטנעצנָאק זיא ןבעל שידִיי סָאד עכלעוו םורַא ,םינינב עקיטסייג ןוא םישעמ ךרוד רָאנ ,דייר

 ײטרַאּפ עדעי ,טקיטסעפַאב ןיא ןבעל עלענָאיצַאזינַאגרָא סָאד ,ןבעל-יײטרַאּפ עצנַאג סָאד

 צכעלטע רעדָא עלוש ַא טימ ןליפעג ןוא ןצנעדנעט ענעגייא עריא טיול עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןיא

 טליּפש יז ןוא טפַאה ַא טָאה ײטרַאּפ יד .עיצוטיטסניא-ןרעל רערעכעה ַא טימ רָאג וצ ,סעלוש

 -- ןענעלוצנָא סָאװ ףיוא לכ-םדוק ךיז טָאה יז לייוו ,ןבעל ןשידִיי ןיא ןטעטיוויטקַא עריא סיוא

 עקניל יד .רוד רעשידַיי רעיינ רעד ןגיוצרעד טרעוו'ס ּוװ ,רעדניק רעטרעדנוה טימ עלוש ַא ףיוא

 עריא טימ עלוש םכילע-םולש יד ןבָאה ייז לייוו ,סערייא-סָאנעוב ןיא חוכ ַא ןענייז ןויצ-ילעוּפ

 ךיז ןבָאה ייז לייו ,חוכ רעקידנרינימָאד ַא ןענייז ןויצ-ילעוּפ עטכער יד .רעדניק טנזיוט ייווצ

 צרעדנַא ןופ ץענ עצנַאג ַא ןוא עלושיקילַאיב רעסיורג רעד ףיוא -- ןרַאּפשוצנָא סָאװ ףיוא

 -ץרּפ .ל .י ענייש יד טגָאמרַאפ רע לייוו ,ןעזנָא טָאה דנוב רעד .סעיצוטיטסניא-ןרעל עשידִיי

 .סעלוש יד ןענייז ןעגנוטסעפ יד ןוא ןעגנוטסעפ ןבָאה ןעיײטרַאּפ יד .עלוש

 טשינ טמוק ןעמ .ךעלגעטיגָאט טריציטקַארּפ טרעו שיערבעה ןוא שידִיי וצ טפַאשביל יד

 -עג זיא סָאד .רעדניק ערעייז טגרָאזַאב רעִירפ טשינ טָאה ןעמ ביוא ,ןרעטלע יד וצ ןדייר טַאלג

 ןרעדנַא ןָא טשינ טייג סנייא ,עניטנעגרַא בושי ןיא שיטַאמָאיסקַא ןרָאװ

 ןבעל עזעיגילער עשידִיי סָאד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,ןרעוו טנָאטַאב ָאד זומ'ס

 סעלוש עזעיגילער לָאצ ַא טיובעגפיוא ךיוא ןדִיי עזעיגילער יד ןבָאה ,טריזינַאגרָא ךַאװש זיא

 זעטניס ןימ ַא עלוש עשידִיי יד זיא ,לשמל ,ָאירַאזָאר יו טָאטש ַאזַא ןיא .סהרות-דומלת ןוא

 טרינימָאד לוש יד ןוא ןינב-הליהק ןיא ךיז טניפעג עלוש יד .טייקמורפ ןוא טייקכעלטלעוו ןופ
 ,ןינב ןצנַאג םעד יװ ייס

 ידכ ,ןדִיי רעניטנעגרַא יד טימ טקַאטנָאק רעקידנעטש ַא ןלעטשנייא טפרַאדעג ךיז טלָאװ'ס

 ןגנוי ןופ גנויצרעד יד זיא ליצ רעד ןוא ,ליצ רעייז וצ ןייג ןדִיי עקיצרַאה עקיזָאד יד ןפלעה וצ

 ןייז ןעז ןענעק ךָאנ ןלָאז רימ זַא ;ןענעקרעד ךָאנ םיא ןלָאז ,רוד רערעטלע רעד ,רימ זַא ,רוד

 טימ טסנרע טניימ דַיי-סקלָאפ רעסערייא-סָאנעוב רעד .סיפ עקידנפולטנַא יד טשינ ןוא םינפ

 ןכורּפש טַאלג טשינ ייז ןענייז ,ךשמה ,םויק ,ךוניח רעטרעוו יד סױרַא טגָאז רע ןעוו ,גנויצרעד

 ,םישעמ עכעלגעט-גָאט ןרעדָאפ סָאװ ,רעטרעוװ עקידבייח רָאנ ,עכלעזַא

 -רַאפ טגעמעג ךיז ,גנויצרעד רעשידִיי טימ טסנרע ןעניימ סָאװ ,ןדִיי עלַא ןטלָאװ רַאפרעד

 -ריפנָא רעד טימ רקיע רעד ןוא ,בושי ןשידִיי רעניטנעגרַא ןופ םישעמ יד טימ ןריסערעטגיא
 ,ןכיירטשוצרעטנוא טנַאסערעטניא זיא'ס .סערייא-סָאנעוב ןיא טײקשימָאנָאטױא רעשידִיי רעקיד
 ּוצ ןרָאװעג טלייורעד ךיוא ןענייז הליהק רעסערייא-סָאנעוב רעד ןופ עטמַאַאב עקיטכיוו יד זַא
 .תוליהקה-דעו ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא ןטמַא עקיבלעז יד

 שידִיי ביל קרַאטש ןדִיי ןבָאה ,עניטנעגרַא בושי ןיא וליפַא זַא ,תמא םעד ןגָאז זומ ןעמ
 .דניק ןיא ןרעװ טצנַאלפעגנייא לָאז טפַאשביל יד זַא ,דיּפקמ טשינ רעבָא ןענייז ייז .ךיז רַאפ
 -רַאפ ןעמ ןוא ,ןדנעטשמוא עשירָאטסיה עטרעדנעעג ענעפורעג-ױזַא יד ביל רַאפ ןָא טמענ ןעמ
 -ךות ַא זיא'ס לייוו ,ןדנעטשמוא ןייק ןרעוװ ןפרָאװעגרעטנוא טשינ רָאט שידִיי זַא ,טשינ טייטש
 ןּפַאלק ןדנעטשמוא עיינ ןעוו ,סיוא טוט ןעמ סָאװ עטָאּפַאק ַא רעדָא ץכעלָאש ןייק טשינ זיא'ס ;ךַאז
 .קלָאפ ןשידִיי ןטימ גנוסנקרַאפ עקיטפַאה ןוא עשירָאטסיה ַא זיא שידִיי רָאנ ,ריט ןיא ןָא

 ךוא ןדנעטשמוא יד ןגעקטנַא ןעייג ןדִיי עקידנבָאהביל-שידִיי עליֹוװ יד וליפַא יו ןעמ טעז

 ;שידִיי ןופ ןובשח ןפיוא ןסימָארּפמָאק ײלרעלַא ןכַאמ ייז .שידִיי ףיוא ןייז וצ רתוומ טיירג ןענייז

 ,גָאט וצ גָאט ןופ טרַאדעגנייא ןוא ןפמורשעגנייא ךעבענ טרעוו ןוא לקילרַאק ַא טרעוו סָאװ

 דניק ַא ןענרעל וצ רעווש זיא'ס זַא ,טקַאפ םעד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ רָאט ןעמ
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 -פױרַא ןעמ זומ רעדניק עשידִיי ףיוא רעבָא ,שינַאּפש ןוא שידִיי ,שַיערבעה -- ןכַארּפש יירד

 ןריצירבַאפ ךיג ףיוא זומ ןעמ ןעוו זַא ,ןענעקייל טשינ ךיוא רָאט ןעמ .טייקירעווש יד טָא ןגייל

 עקַאט ןענעק סָאװ ,לארשי-תנידמ ןופ סרערעל ןריטרָאּפמיא זומ ןעמ רעדָא ,סרערעל ענעגייא

 -ילּפמָאק ַא רעייז שידַיי ןינע רעד זיא ,שידִיי ןייק ןענעק טשינ קיניזטסּוװַאב ןליוו רעדָא טשינ

 -רַא ןיא שידִיי ןופ דובכ ןרַאפ סרעפָארטש ןוא סרענָאמ ,סרעקעוו ,סרעיירש יד וליּפַא ,רעטריצ

 -מוא יד רַאפ ןגייב ןעמונעג ךיז םינּפַא ןבָאה ייז ךיוא ;ןרָאװעג דימ לסיבַא ןיוש ןענייז עניטנעג

 .ןדנעטש

 ןרעדָאפ טשינ זדנוא ייב ןרָאט ןדנעטשמוא יד זַא ,ןרזחרעביא ןעמ זומ לָאמַארעדיװ רעבָא

 זדנוא טעװ ןעמ .ןבעגכָאנ טשינ ליפ ױזַא ןדנעטשמוא עשירעסערפ יד רָאט ןעמ ,שידִיי-ןברק

 ןפוא םושב סע רָאט ןעמ ןוא ךות םוצ טרעהעג שידִיי .טייקיניזטכייל ַאזַא רַאפ ןטּפשמ לָאמַא

 ,ןפרַאװקעװַא טשינ

 עטכישעג עשידַיי יד רעבָא ,זדנוא ףיוא טייג עטכישעג יד זַא ןדיירוצנייא ךיז טכייל זיא'ס

 ןליטש ַא טימ ,ןקיטעזנָא רעכעלזָאנ ענייז זומ ןעמ סָאװ ,ץעג רעקידרזכא ןייק טשינ הלילח זיא

 ןטלמאזעגנָא ןסיורג רעזדנוא ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,שידִיי ןעגנערבוצמוא זייווכעלסיב םֶכסִּה

 .ןגעמרַאפ

 ןיא ּפָא ןיוש ךיז טליּפש ,םכסה-תונמחר טגָאזעג טלָאוװ'כ ,ןוא רעליטש רעקיזָאד רעד רעבָא

 זיא .טרָאװ עשידַיי סָאד ביל קרַאטש ױזַא תמאב ןבָאה ןדַיי ּוװ טרָאד וליפַא ,עניטנעגרַא בושי

 זיא ,עניטנעגרַא בושי לייוו ,ךיוא ןענָאמ עקַאט ןוא ןקעוו ןוא ןקרַאטש וצ ייז טכילפ רעזדנוא סע

 ,גנוצישַאב עשידַיי עקיטרַאפ ַא זיא טרָאד .סרעייז זיא רע יו ,סרעזדנוא ךיוא ןיז ןרעכעה ַא ןיא

 רימ סָאװ ,םיתועט עלַאטַאפ עקיבלעז יד ןכַאמ וצ טשינ -- ןפלעה טשינ ייז רימ ןלָאז סָאװרַאפ

 .טכַאמעג עקירעמַא-ןופצ ןיא ָאד ןבָאה

 -מוא רעד ןופ טירטקירוצ ַא ןעמוקרָאפ ךיוא ,עניטנעגרַא -- בושי ןיא טרָאד זומ'ס ןוא

 ,ןבעל ןקיטרָאד ןיא ןקרעמַאב ןָא יו ייס ןיוש ךיז טבייה סָאװ --- ,טייקכעלטלעוו רעזעיגילער

 לָאז גנויצרעד עשידַיי זַא ליוו ןעמ ביוא ,טירט ערעלענש טימ ןייג זומ טירטקירוצ רעד רעבָא

 ,םיתועט עלַאטַאפ ערעזדנוא ןופ לטיּפַאק םוצ טרעהעג סָאד ךיוא .ןרעוו טקיטסעפרַאפ עקַאט

 -ָאקעד ןייק וליפַא ָאטשינ טעמכ דניק ןשידִיי ןרַאפ ןענייז בושי רעניטנעגרַא ןיא טרָאד רעבָא

 טשינ טייוו זיא עקלעמרַאי יד .עקלעמרַאי יד ןדייס -- עיגילער רעשידַיי ןופ םינמיס עוויטַאר

 רעבָא ,םימחר אלמ לא ןַא רעדָא ,רוכזי ַא ייב ,ןרערט ַא ןשיווּוצּפָא ןפלעה רָאנ ןעק יז ןוא גונעג

 ,סטוג סָאדלַא עקלעמרַאי רעד ןיא ןיײרַא ךָאנ טגייל סָאװ ,דָיי ןטלַא ןַא ןופ רערט ַא זיא רערט יד

 .תומולח ןוא תונורכז ענייז ןופ

 וצ טפַאשביל רענענווװװעג-יינ ַא ןופ ןעמוק סָאװ ,בלה ןמ םיאצויה רעטרעוװ סָאד ןענייז

 ןעמענוצרעביא סָאװ טימ ךס ַא רָאג ךיז ןבָאה ןוא ןוטעגפיוא ךס ַא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ערעייט

 ּוצ ןרעהוצ ךיז ןגעמ ןדִיי עמערַאװ ןוא עקיטכירפיוא יד ,ייז אקווד רשפא ןוא ,ייז ךיוא רעבָא

 .ןלַאפכרוד עשיגַארט ןוא עסיורג עגיה ערעזדנוא ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןענייז סָאװ ,תוצצ

2 2 
 לא 25
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 יי

 ערארבנ- טא

 * ץניטנענרַא ןיא גושי ןשידיי םעד עז ךיא יו

 :םירבח ערעייט

 ַא ןעמוקעגוצ רימ זיא טלָאמעד טניז .טסַאג רעייא ןעוועג ךיא ןיב קירוצ רָאי ייווצ טימ

 ךס ַא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ טַארעפער ַא :"עניטנעגרַא ןיא הליהק עשידִַיי יד, :טַארעפעד

 ךיא ךַאמ תוחוכ עטצענערגַאב עניימ טיול .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טעטשי

 ערעדנַא רַאפ הכרב ַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא לייוו ,הליהק רעייא םוסריפ

 .ןָאטכָאנ ךייא ןענעק ןוא ןליוו ייז ןעוו םיבושי עשידִייי

 ןוא ןליו םעד ןבָאה טלָאז ריא ,ןעוועג םרוג תוביס-טּפיוה יירד ןבָאה גנוניימ ןיימ טיול

 -ידִיי רעלַארטנעצ ןוא רעטלייװעג-שיטַארקָאמעד ַא ןיא אשידק-הרבח רעייא ןעלדנַאװרַאפ וצ חוכ

 -לימ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןלױוּפ ןיא תוליהק עשידִיי יד ןופ רעגייטש ןפיוא ,טפַאשרעּפרעק רעשי

 -פוױרַא ךייא ףיוא טָאה עטכישעג יד זַא ,ןייזטסּוװַאב רעד ןעוועג זיא הביס עטשרע יד .תומח

 -חרזימ ןיא קלָאפ ןשידַיי ןטעגרהעגסיוא ןופ םוקמ אלממ רעד ןרעוו וצ תוירחא יד טגיילעג

 םעד ןייז ךישממ טזומ ריא זַא ,ןענַאטשרַאפ רעטעּפש ןוא טליפרעד רעִירפ טָאה ריא .עּפָארײא

 ,תונשקע ןוא עיגרענע ,טומ גונעג טַאהעג וטפיוא רעייא רַאפ טָאה ריא :סנטייווצ .לארשי חצנ

 ענעי ןופ ןדִיי עשִיעּפָאריײא-חרזימ ןופ עקימַאטשּפָא עטקעריד רעדָא ,ענעמוקעג טנעז ריא לייוװ

 עשידַיי יד וצ ךוּפיהל .עיצידַארט עקידתורוד עטלַא ןַא ןעיועג זיא הליהק יד ּוװ ,םיצוביק

 -שיר רעד ,טפַאשרעריפ עשידַיי יד וו ,ךיירקנַארפ עקילָאמַא ןוא עינַאּפש ,לבב ןטלַא ןיא תוליהקי

 ןיא הליהק עשידִיי יד זיא ,ןַאטלוס רעדָא גינעק ןופ טמיטשַאב ןעוועג זיא ,אישנ ןוא אתולג

 יז יו םעד ךָאנ ,תודמעמ ישנא יד ןופ ,אפוג ןדִיי ןופ ענעבילקעג ַא ןעוועג עּפָארײא-הרזימ

 -ַארט עשיטַארקָאמעד יד טָא ןוא .רוביצ-יכרצ יד רַאפ רעייטש ןטמיטשַאב ַא טלָאצעגּפָא ןבָאה;

 -רֶא ןעמונעג טָאה ריא תעב ,ןעמונעגרעביא ריא טָאה םוטנדִיי ןשִיעּפָארײא-חרזימ ןופ עיציד

 "יא ןסיורג ַא ןבָאה טזומעג ךָאנ ריא טָאה וצרעד רעבָא .ןבעל שידִַיי לַאנָאיצַאנ רעייא ןריזינַאג

 -יימ ןיימ טיול ,זיא סָאװ ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוא תובישח רעקיטסייג ןופ ליפעג ַא ,חוכ ןכעלרענ

 טריזינַאגרָא רעייא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה עכלעוו ,הביס עטסקיטכיוו רשפא ןוא עטירד יד ,גנונ

 .ןבעל לַאנָאיצַאנ

 טעז ,טייקנטינשרַאפ ןוא ןברוח רעזדנוא ןופ וויטקעּפסרעּפ רעשיגַארט ןיא ,טציא טשרע

 ללכב םוטנדִיי ןשִיעּפָאריײא-חרזימ ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ רעטסנעש רעד זַא רעטלוב ךָאנ ןעמ:

 ייב ןלַאפעג ןייז טשינ סָאד ,ץלָאטש רעשידַיי רעד ןעוועג זיא ,טרפב םוטנדַיי ןשילױּפ ןופ ןוא

 עשידִיי-טשינ עקימורַא יד יבגל תודבע רעשיכיסּפ ןוא רעקיטסייג ןופ ןדייל טשינ סָאד ,ךיז

 -ירדרעטנוא עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס יד טרעהעגפיוא טשינ לָאמ ןייק טָאה סע שטָאכ ,םינכש

 ןופ םיצוביק יד טימ ןוא ןדִיי עשִיעּפָאריײא-ברעמ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןוא קילבנָא ןיא .גנוק

 יד ןופ טפַארק עקיטסייג עקידלַאװג יד טָא סיוא ךיז טלייט ,טנעירָא ןיא ןדִַיי עשיקנערפ יד

 .רעדניק ןוא רעדירב ענעבילבעגנבעל ערעייז ןופ ןוא ןדִיי עשַיעּפָאריײא-חרזימ ענעטינשרַאפ

 -טנייפ ןוא גירק ןיא טבעלעג קידנעטש ןבָאה סעטַאט ערעזדנוא זַא ,טשינ ןיטולחל טניימ סָאד

 ןוא ןדִיי ןשיווצ ןעגנוָיצַאב יד ןענייז לָאמ ךס ַא .םינכש עשידַיי-טשינ עקימורַא יד טימ טפַאש

 זדנוא עדַארג םייח רעטכיד רעד טָאה עניטנעגרַא ןופ ןקורדנייא ענייז ןביירשוצנָא השקב רעזדנוא ףיוא *
 .הליהק רעד ןופ רעריפנָא יד וצ וירב ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ןבירשעג ,טעברַא עקיזָאד יד טקישעגוצ
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 -טשינ ןוא ןדִיי ןשיווצ יו רעסעב ךעלכיילגרַאפמוא ןעוועג ,לשמל ,ןלױּפ ןטלַא ןיא ןדיי-טשינ

 גנויצרעד רעקיטסייג רעפיט ןוא רעגנַאל ַא ןופ אצוי-לעוּפ ַא יװ רעבָא .דנַאלשטייד ןיא ןדָיי

 עלַא ךָאנ ןעקנעדעג רימ .הפוקז המוקב ןעגנַאגעג קידנעטש עּפָאריײא-חרזימ ןיא ןדִיי יד ןענייז

 טכער רעזדנוא רַאפ המחלימ רעד וצ זיב ןליױּפ ןיא ןדִיי ןופ ןטכַאלש עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס יד

 טָאה רע ןעוו טשודיחרַאפ ןוא טשַאררעביא ןעוועג ותעשב ךָאנ זיא לצרעה רָאטקָאד .עדריוו ןוא

 -ַאב-לַאנָאיצַאנ ןוא עשירעפמעק ,עטעדליבעג ,עצלָאטש יד טימ טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז

 ןבָאה המחלימ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג .ןדִיי עשיסור יד ןופ רעייטשרָאפ עקיניזטסווי

 : עשידִיי עקימענרַאפ-סיורג ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד ןוא טומ םעד טַאהעג ןדִיי עשיווטיל יד

 : -תוליהק רעטצעל רעייא ךיוא .םוירעטסינימ ןעמיטיגעל ןשידַיי םענעגייא ןַא טימ עימָאנָאטױא
 : טלעוװ עשידַיי עצנַאג יד תעב .ץלָאטש ןוא שזַארוק ןופ ליּפשיײיב ַא רַאפ ןעניד ןעק רָאפנעמַאזוצ
 : ריא טָאה ,עניטנעגרַא ןיא רַאפעג רעשיטימעסיטנַא רעטיינַאב רעד ןגעוו טגרָאזַאב ןעוועג זיא

 ֲל ןבעל-הליהק עשידִיי סָאד ןפיטרַאפ ןוא ןקרַאטשרַאפ וצ הפיסַא עשידִיי עסיורג ַא טריפעגכרוד
 ו ,הנידמ רעייא ןיא
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 ,(1960 רָאי) עדַארג םייח רעטכיד םעד םינּפלבקמ זיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 עבלעז סָאד טגָאזעג ךיא בָאה ,ךייא ייב ןייז וצ דובכ ןוא תוכז םעד טַאהעג בָאה ךיא ןעוו
 םייקמ טָאה הליהק רעייא זַא ,ּוװשרעדנַא ךיוא ןרזחוצרעביא ןעמוקעגסיוא רימ רעטעּפש זיא סָאוװ
 -עג ןשידַיי ַא רַאפ םיאנת עטסקיטכיוו יד ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןענייז סָאװ םיאנת ריפ יד ןעוועג
 ,טייצ רעזדנוא ןיא ןבעל-עדניימ

 -ירעהעגנָא ןייז טרירַאלקעד סָאװ דיי רעדעי .עיטַארקָאמעד :זיא ּפיצנירּפ רעטשרע רעד
 ןביילק וצ טכער טָאה ,ןתובייחתה עטגיילעגפיורַא יד ךיז ףיוא טמענ ןוא רוביצ ןשידִיי םוצ טייק
 יד ןיא ךיז טריפ סע יװ טשינ ןוא ;ןפוא ןעמייהעג ןוא ןטקעריד ַא ףיוא רעייטשרָאפ ענייז

 -ַאגלּוװ רעד ךָאנ טשרעה סע ּוװ ,עקירעמַא-םורד ךיוא ןוא ןופצ ןופ סעיצוטיטסניא ײלרעלַא

 יד ןפרַאד סנטייווצ .העד יד טָאה רעד ,האמ יד טָאה סע רעװ זַא ,גנַאגוצ רעשיטנַארָאנגיא רער
 יי יי יי יי יי יי יי טי ..ת..,,,,ע ,,,,,, י.י, 2," ,ט,ׂ,פ=?=?ץכַי סיי טו 1 א

 : י י
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 זיולב טשינ ןוא ;טעברַא רעקידשפנ-תריסמ רעייז טימ ןענעכייצסיוא ךיז םיסנרּפ ענעבילקעגסיוא

 עקיזיר רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעדיוו זיא סָאװ ,עטמַאַאב וצ ןלעּפַאב ןבעגסױרַא טימ ןעמוקּפָא

 ענעבילקעגסיוא יד ןפרַאד סנטירד .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש יד ןיא סעיצַארעדעפ עכעלטּפַאשלעזעג

 ַא טײגַאב ןעמ ."ןביוא , ןופ ןוא ןסיורד ןופ טשינ ,קינייװעניא ןופ ,קלָאפ ןופ ןעמוק רענעמטַאד

 עסיורג רעייז סָאמ ַא ןָא טלדַאט ןעמ ןעוו םידוהַאי עשישטייד יד ןגעק טכערמוא שירָאטסיה

 -ךיוה ןעוועג לכ-םדוק ןענייז םידוהַאי עשישטייד יד טָא .ןסַאמ עשידַיי יד רַאפ טעברַא-ספליה

 ןופ עקַאט טמַאטש סָאװ תודהיה-תמכח רַאפ טעטעיּפ ךס א טַאהעג ןבַאה ייז ,ןשטנעמ עטעדליבעג

 וצ סנגעמרַאפ ןבעגעגסיוא ןבָאה ייז ,ןדַיי עקיצרַאהטוג ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןוא ,דנַאלשטיײיד

 עשרַאװ רעקילָאמַא רעד ןיא םיגיהנמ עשירָאטַאלימיסַא יד ךיוא .רעדירב עמערָא ערעייז ןפלעה

 -ידִיי יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש .טנַאה רעטיירב רעד טימ ןבעגעג ןיײלַא ןוא עטנרעלעג ןעוועג ןענייז

 עשישטייד יד ןופ עקימַאטשּפָא יד ,עקירעמַא ןיא רעוט עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןּפָארטנַאליפ עש

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא םינקסע ןוא םינבדנ עקיטנייה יד זַא טייוו רעייז ךָאנ זיא סע .ןדַיי

 ,ספיש יד טימ ןכיילגרַאפ ןענעק ךיז ןלָאז ,עּפָארײא-חרזימ ןופ עקימַאטשּפָא יד ,עדַאנַאק ןוא

 ןוא ןדִיי רַאפ תונלדתש רענעבעגעגרעביא ןיא ,תונבדנ ןיא סיוטנעגרָאמ ןוא סגרוברַאװ יד טימ

 -וטיטסניא ענעפַאשעג ערעייז ןוא ןשטנעמ עכעלרעדנווו עלַא יד טָא רעבָא .ץנעגילעטניא ךיוא

 ַא ,עשיּפָארטנַאליפ ַא ןעוועג זיא טעברַא רעייז סָאװ ןורסח ןכעלטנירג םעד טַאהעג ןבָאה סעיצ

 -ַאבטױנ יד ןפלעה וצ טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ןוא "ןביוא, ןופ ןעמוקעג זיא יז .עקיליײוורעד

 רעד ןופ טסייג ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןעיוב וצ רעטייוו טשינ רעבָא ,ןטנַארגימע יד ,עקיטפרעד

 טרעוװ ןוא קינייװעניא ןופ טייצ רעד טימ םכסהב ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,עיצידַארט רענעגייא

 .ןסיורד ןופ ןפרָאװעגנָא טשינ

 יו רעמ ךָאנ -- טייצ רעזדנוא ןיא ןבעל-עדניימעג ןשידִיי ַא ןופ ּפיצנירּפ רעטרעפ רעד

 ןייז ןענעק הליהק רעשידִיי ַא ןופ םיגיהנמ יד זַא ,גנַאגוצ רעד ןייז זומ -- רעִירפ זיא-טשיני-זעוו

 ןשידַיי םענעגייא ןופ ןסערעטניא יד זיא טקנוּפדנַאטש רעקיצנייא רעייז סָאװ ,ןדַיי עכלעזַא רָאנ

 ,לארשי-תנידמ ןופ ןסערעטניא יד ןוא םיצוביק עשידִיי ערעדנַא עלַא ןופ ןסערעטניא יד ,ץוביק

 עכעלטפַאשלעזעג ַא הליהק רעשידִיי רעד ןיא ןכוז סָאװ גנוגעװַאב ןוא ײטרַאּפ ַא ןופ רעייטשרָאפ

 רעגנעהנָא ןריזינַאגרָא ןוא ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ לטימ ַא ,רוטקוינָאק עשיטילָאּפ ַא ,עמרָאפטַאלּפ

 ןבעל עשידַיי סָאד ןכַאמ בורח טקידנערַאפ טָאה סָאװ טכַאמ רעשירעּפַאכרַאפ-טלעװ רעד רַאפ

 ןיא ןרָאט גנוגעװַאב ןוא ײטרַאּפ רענעי ןופ רעייטשרָאפ -- רעביירש עריא טעליוקעגסיוא ןוא

 תונווכ עניירמוא ערעייז ןוא ,תונווכ ערעייז ןענייז ףיירט .ןעגנירדניירַא טשינ הליהק רעשידִַיי ַא

 -רעד ערעטיב עגנַאל ַא ייז טימ ןבָאה רימ .םישעמ עטוג עטשרמולכ ערעייז ךיוא ןסערפעצ ןלעוו

 ,ןברוח זדנוא רַאפ טגנערב ייז טימ תופתוש עדעי זַא ,ןיוש ןסייוו רימ ןוא גנורַאּפ

 זיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןוא עניטנעגרַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא טניז

 לָאצ רעד טימ ןסיורג טשינ טכער טימ ךיז טלָאז ריא לפיוו זַא ,ןרָאװעג רערָאלק ךָאנ רימ רַאפ

 טשינ סע טעז ןעמ סָאװ ,אפוג םינינב-לוש ענייש עסיורג יד טימ ןוא ןלוש ערעייא ןיא רעדניק

 ךיא טכַארטַאב ,עקירעמַא-ןופצ רעכייר-ןייטש רעד ןיא ןוא ָארײנַאשז-עדדָאַיר רעכייר רעד ןיא

 ןשידַיי רעייא ןופ ןגיוא יד ןיא הליהק רעייא ןופ ןעזנָא םצע םעד וטפיוא ןטסערג רעייא רַאפ

 -רַא סָאװ ןוא להקה-תעד םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש הליהק רעייא סָאװ טקַאפ רעד טָא .רוביצ

 -כיוו עמַאס סָאד זיא סָאד טָא -- הליהק רעייא ןופ ןיד-קסּפ םעד ןענעקרענָא ןדִַיי רעניטנעג :

 טשינ ךיא בָאה סיוועג .עניטנעגרַא ןיא ןדִיי ןופ ןבעל-ללכ ןרַאפ וטפיוא רעייא ןיא עטסקיט

 םיבוט-םוי עטריפעגכרוד עטנַאזָאּפמיא עכלעזַא -- עקיסקעמ ןיא רעסיוא -- ּוװשרעדנַא ןעזעג

 ןוא ,שדוח-ךוב םעד תעב ,ךייא ייב יװ ןעגנורעייפ עזעידנַארג עכלעזַא ,ךייא ייב יו ןלוש יד ןיא

 עיצקעל ַא ןרעה ןעמוק סָאװ ,ערה-ןיע ןייק ,ןדַיי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עקיזיר עכלעזַא טשינ ךיוא

 עסיורג עכלעזַא טקנוּפ וליפַא ןעוו רעבָא .דנַאנַאכָאנ העש ייווצ ַא סערעטניא טימ יז ןרעה ןוא

 רָאפ ךָאד ןעמוק זייוולייט ןוא -- ּוװשרעדנַא ךיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד ןטלָאװ ןעגנומענרעטנוא

 ַאזַא טימ טשינ שטָאכ ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעגנומענרעטנוא עכלעזַא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ןוא תובישח ןייק טשינ טָאה ןוא טַאהעג טשינ ןגעווטסעד ןופ סע טלָאװ --- ךייא ייב יו םענרַאפ

 ךייא ייב לייוו ,ָאעדיװעטנָאמ ַא ןיא ךיוא ןוא סערייא-סָאנעוב ַא ןיא יװ גנוטיײדַאב עלַאנָאיצַאנ

 רעניטנעגרַא ןצנַאג ןופ בוט-םוי ַא ,םלוכ םכסהב טריפעגכרוד ,בושי ןצנַאג ןופ טקַא ןַא סע זיא

 טרעוו ,הליהק עשידִיי ןייק ָאטשינ זיא סע ּוװ רעדנעל ןוא טעטש עלַא יד ןיא תעב ;םוטנדַיי

 ַא ןופ ןוא ,לַאפ ןטסעב ןיא ,סעיצוטיטסניא רָאּפ ַא זיולב ןופ טריפעגכרוד טעברַא טרָאס עדעי

 ןַא רערעייא ןופ טפַארק עשילַארָאמ יד טשינ רעבירעד טָאה ןוא ,םידיחי ענעבעגעגרעביא לָאצ

 ןטפַאשײעּפרעק ןוא סעיצוטיטסניא טריטסיזקע ךייא ייב ןבָאה רעִירפ ךיוא זַא סייוו ךיא .עיצקַא

 יז רעבָא .רוטלוק ןוא גנויצרעד רַאפ ,טעטיוװיטקַא רעשיטילָאּפ רַאפ ,ףליה רעלַאיצָאס רַאפ

 סָאװ גנוטיידַאב עלַאנָאיצַאנ יד טַאהעג טשינ ןבָאה ןוא ןבָאה טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןבָאה

 ַא ןוא להקה-תעד ןטקינייאעג ַא טָאה ריא טניז ,טציא טָאה טייקיטעט ןוא דסומ רעדעי רעייא

 ."הניטנגראב תוליהקה דעו, םתוח ַא ,לּפמעטש

 ,ישארה ברה םעד ןוא להקה:שאר ןשיװצ .1960 רָאי .ךוב ןשידִיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד רעד דובכל םייחל
 ,לארשי ןופ ןור השמ :סטכער ןופ רעטייװצ רעד .עדַארג םייח טסַאג רעד

 ךיא יוװ ױזַא ןוא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ גנורַאפרעד ןייק טשינ טָאה סָאװ רענייא יו

 "ּוצנָא שטנעמ רענעפורַאב רעד טשינ ךיא ןיב ,לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא זיולב ןעוװעג ךייא ייכ ןיב

 ןוא ווירב רעייא ןיא ךעלקירדסיוא סע טגנַאלרַאפ ריא יו ,טעברַא רעייא ןיא תונורסח ןזייוי

 .טעברַא רעייא וצ ךיז טיצַאב ריא תוירחא ןוא טסנרע לפיוו טימ זייװַאב רעטסעב רעד זיא סָאװ

 ,גנַאל טשינ ןעוועג ךייא ייב ןיב ןוא ןקסע ןַא ןופ גנורַאפרעד ןייק טשינ בָאה ךיא שטָאכ רעבָא

 ךייא ייב ןעוועג ןיב ךיא תעב ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןזיולב רָאּפ ַא ףיוא ןזייוונָא ךָאד ךיא ליוו

 .רעסעב ךָאנ טציא סע עז ןוא

 "עג ןיא טרָאד בָאה ןוא ליזַארב ןיא ןעוועג ךיא ןיב עניטנעגרַא ןופ סגעווקירוצ ןיימ ףיוא

 רעייא בָאה ךיא לייוו ,רימ וצ גנוִיצַאב עכעלטניײרפטסַאג יד טכַאמעג עילַאק ןײלַא ןזיירק עסיוו

 ךיא רעבָא .ןָאטכָאנ ןפרַאד ליזַארב ןיא ןדִיי יד סָאװ רעטסומ ַא רַאפ טלעטשעגסױרַא הליה|
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 .} טי יד טאש

 4 2, יי הי

 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 עשידִיי ַא ןפמעקסיוא רָאי רעגנילדנעצ ןיוש ןווּורּפ סָאװ םינקסע ןפָארטעג ךיוא טרָאד בָאה

 טימ ןעוועג לופ ןענייז ןדִַיי עקידתוירחא ןוא עקיצרַאה ,עקיצניג יד טָא ןוא ,ליזַארב ןיא הליהק

 -ירעד .טשינ ייז טפלעה ריא זַא ,םינקסע ןוא םיסנרּפ רעניטנעגרַא ,ךייא ןגעק תונעט עטכערעג

 ןפַאש סָאד ןייז ףרַאד ןטקנוּפ עטסקיטכיוו ןוא עטשרע ערעייא ןופ זַא ,גנוניימ ןיימ זיא רעב

 עשידִַיי יד ןפלעה וצ ןייז לָאז עבַאגפוא עכעלסילשסיוא ןייז סָאװ טפַאשרעּפרעק ַא

 םעד ךרוד .תוליהק עשידִיי ןדנירג וצ רעדנעל רענַאקירעמַא-ךיײטַאל ערעדנַא יד ןיא םיבישי

 "ידִיי ערעדנַא ןיא גנוריסערעטניארַאפ עכעלשידַיי רעייא ןוא .אפוג ךיז ןקרַאטש ךיוא ריא טעװ

 עטנשקערַאפ ןופ סעיצַאגעלעד ןקישסױרַא ךיילג ןיא ןקירדסיוא לכ-םדוק ךיז ףרַאד םיצוביק עש

 הליהק רעשידִיי ַא רַאפ ןפמעק ןדִיי עמערַאװ ּוו רעדנעל יד ןיא רעוט-הליהק עשירעפמעק ןוא

 ,ףליה רעייא ןיא ךיז ןקיטיינ ןוא

 -רעק עטלייועג רעייא ףרַאד ,בושי ןצנַאג ןופ רעייטשרָאפ ןציז הליהק רעד ןיא דלַאביוװ

 ,ןגָאז רימָאל ,ןײלַא םיסנרּפ יד סָאװ ןתוכרטצה עקיטסייג עכלעזַא רַאפ ךיוא ןגרָאז טפַאשרעּפ

 טָאה הליהק רעד ןיא ןעוו ךייא ייב ןעוועג ןיב ךיא .ןבעל טַאװירּפ רעייז ןיא טשינ ןריציטקַארּפ

 קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא .הבישי ַא עניטנעגרַא ןיא ןדנירג ןגעוו חוכיוו רעסייה ַא טריפעג ךיז

 ןעמ .הרות-םוקמ ַא עניטנעגרַא ןיא ןדנירג וצ הטיש יד ךייא ייב טגיזעג טָאה סע ןעוװ ןדירפוצ

 ןילַא ייז יצ ,סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ רענעמטַאר יד ייב ןגערפ טשינ ןעק

 -דנַאטש ןייק טשינ זיא סָאד .שיילפ רשכ זיולב עקַאט ןסע ייז יצ ןוא הלאש ַא בר ַא ייב ןגערפ

 ױזַא טַארוקַא .םיטחוש ןוא םינבר ףרַאד בושי רעשידִיי רעד זַא ,זיא טקנוּפדנַאטש רעד :טקנוּפ

 שידַיי רַאפ גרָאז רעייא ןגָאז רימָאל .ןבַאגפיוא-רוטלוק ערעדנַא עגונב ןריפ ךיוא ךיז ריא טּפרַאד

 םיסנרּפ יד ןופ לפיוו לייוו ,לשמנ םוצ ךיילג טשינ לשמ רעד זיא סיוועג .רוטלוק רעשידִיי ןוא

 רעייא ןיא עטלייוועגסיוא ןוא רעלייוו עלַא זַא רָאנ ,טלייצעג טשינ ךיא בָאה תורשכ זיולב ןסע סע

 ןדער רימ רעבָא .טוג רעייז ךיא סייוו סָאד --- שידִיי ןיא סיוא ךיז ןבעל ןוא שידִיי ןענעק הליהק

 -ַאּפש ףיוא זיולב ןרָאװעג ןגיוצרעד ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טלָאװ סָאװ ,רוד ןגנוי םעד ןגעוו

 רָאנ .גנויצרעד עשידִיי עטליצעג-קיניזטסּוװַאב ןוא עטגעלפעג ַא ָאטשינ זיא ךייא ייב ןעוו ,שינ

 ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא .שִיערבעה ןופ הכרעמ יד יו ערעגרע ןַא ךס ַא זיא שידִיי ןופ הכרעמ יד

 סָאװ םעד ןופ ךיז טמענ ןלוש ערעייא ןיא שידִיי וצ סערעטניא רערענעלק ךרע ןַא ןָא רעד יצ

 -על ענעמוקעג עסיוועג לייוו רעדָא ,שידַיי ןיא טריסערעטניארַאפ רעקינייוו ןענייז םידימלת יד

 "וק סע ןוא טשינ טָאה ריא לייוו רעדָא ,שידִיי ןגעק םידימלת יד טייהרעליטש ןטעברַאַאב רער

 -- רערעל-שַיערבעה יװ רערעל-שידִיי עטרעטסײגַאב עכלעזַא ּוװשרעדנַא ןופ טשינ ךיוא ןעמ

 -ײטרַאּפ עריא עלַא ןוא הליהק רעד ןופ עבַאגפיוא יד זיא ,ןטקַאפ עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 .םושי רעייא ןופ רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ ןרַאפ ןפמעק ןוא ןטלַאהוצנָא רעייטשרָאפ עשיא

 ןשידִיי ןכעלמיטסקלָאפ ַא ןופ דוסי רעד זיא רוטַארעטיל עשידַיי יד ןענעק ןוא שידִַיי ןענרעל

 ןוא םוטעמוא זַא טקַאפ ןשירָאטסיה םעד טנקײלעגּפָא טשינ רענייק ךָאנ טָאה טציא זיב .בושי

 ,קלָאפ שידִיי ַא ןעוועג ךיוא טרָאד זיא ,שידִיי טדערעג טָאה בושי רעשידִיי ַא יװ גנַאל ױזַא

 עשידַיי-טשינ ערעדנַא ןוא שינַאּפש זיולב ,שילגנע זיולב טדער ןעמ ּוװ רעטרע יד ןיא רעבָא

 -ַאב ךָאנ ףרַאד -- קלָאפ שידַיי ַא ןדליבסיוא ךיוא ןדַיי עקיטרָאד יד ןופ ךיז טעװ יצ ,תונושל

 .ןרעוו ןזיוו

 םעד ןרעסערגרַאפ וצ יו זיא ןעמעלבָארּפ עטסקירעיורט ןוא עטסברַאה יד ןופ רענייא

 טָאה עניטנעגרַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ןלוש עשידַיי יד ןיא רעדניק עשידִַיי יד ןופ טנעצָארּפ

 זיא-טשינ עכלעוו ַא ןעמוקַאב סָאװ רעדניק עשידַיי טנעצָארּפ 25 ייב ,ךיז טכַאד ,ןטלַאהעג סע

 -יטקַא-הליהק ערעייא ןופ לכה-ךס ַא ןכַאמ טעװ ריא ןעוו זַא רעכיז ןיב ךיא .גנויצרעד עשידִיי

 ךיוא זיא'ס רעבָא .טרָא קיטכיוו ןוא סיורג ַא ןעמענרַאפ ןעמעלבָארּפ-ךוניח יד ןלעװ ןטעטיוו

 "ומיל עשידַיי יד ןפיטרַאפ ןוא ןרעסערגרַאפ וצ יװ ןטכַארטַאב טעװ ריא יו טקנוּפ זַא ,קיטכיוו

 -ייז ןוא סעטַאט יד ןגעוװ ןטכַארט ךיוא ריא טפרַאד ,ןרַאנימעס-רערעל ןוא ןלוש יד ןיא םיד

 זיא ךוב שידִיי ַא ןפיוק וליפַא ןוא עיצקעל ַא ןרעהסיוא ,םיבוט-םוי-רוטלוק ענדַארַאּפ יד ,סעד
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 םצע םעד ךרוד .טייקיטסייג רעשידִיי ןופ ערעפס רעד וצ טרעהעג ןעמ זַא זײװַאב ןייק טשינ ךָאנ

 טימ בושי רעשידִיי רעניטנעגרַא רעד זיא הליהק עשידַיי ַא טעדנירגעג טָאה ריא סָאװ טקַאפ

 טשינ רעמ ךיז טבייה עטכישעג עקיטסייג ןייז .ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא ןרָאװעג רעטלע לָאמ ןייא

 ךייא טָאה הליהק יד ,ןדָאב רעניטנעגרַא ןפיוא טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ןדַיי ןטשרע ןטימ ןָא

 תוליהק עשידִיי עטסטלע יד טימ ןדנוברַאפ ךייא ,טייק רעלענָאיצידַארט רעד ןיא ןסָאלשעגנייא

 עיינ ןיא שטָאכ ,ןעמייה עטלַא ערעזדנוא ןופ ליטס ןיא ןוא טסייג ןיא .סעיצידַארט ערעייז ןוא

 ּוו ,"לוש עטלַאק ַא? ןבָאה ךיוא עניטנעגרַא ןיא ןבעל עשידַיי סָאד געמ ,ןעמרָאפ עכעלטלעוו

 ףיוה-לוש ןפיוא לגרעב ַא :בוט-םוי ןוא תבש רקיע רעד ,געט-רעמוז יד ןיא זיולב טנוװַאד ןעמ

 ּוװ טרָאד ,ךָאװ ןטימ ןיא רַאפ שרדמ-תיב ַא ןייז ךיוא זומ סע רעבָא ,תונותח ענדַארַאּפ רַאפ

 ,טייצ-תוכוס ןוא םיארונ-םימי יד ןיא ךייא ייב ןעוועג ןיב ךיא .גָאט ןדעי טנרעל ןוא טנװַאד ןעמ

 ןלוש יד ןקַאּפרַאפ סָאװ ןדִיי עקידבוט-םוי ךס ַא ןופ קורדנייא ןַא טימ ןבילבעג ןיב ךיא ןוא

 ,1960 רָאי ןיא ךוב ןשידַיי ןופ שדוח ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא עדַארג םייח

 .ףיא בָאה קורדנייא ןַא ךָאנ ןוא .רָאי ןופ געט עכעלטנייוועג-טשינ יד ןיא םישרדמ -יתב יד ןוא

 -תנידמ ןופ עינָאלָאק עקיטסייג ַא זיא עניטנעגרַא זַא -- חבשל ךייא סע גָאז ךיא ןוא -- טַאהעג

 אפוג ךיז רַאפ ייס בושי רעטשטנעבעג ַא ןייז רעטייוו טלָאז ריא ,רַאפרעד עקַאט ןוא .לארשי

 רעד ןפָא ןייז ךייא ייב ףרַאד ,טכיזניה ןדעי ןיא לארשי תנידמ ןופ ןסערעטניא יד ןיא ייס ןוא

 ןטערקנָאק ַא ןטעברַאסיוא ךייא רַאפ לָאז ךיא זַא קיטיינ טשינ זיא סע .ךָאװ עצנַאג ַא שױדמ-תיב

 -רעטנוא עסיורג רעסיוא זַא ,ןייז ףרַאד ללכ רעד .רימ ןופ רעסעב ןָאט סע טעוװ ריא ;םַארגָארּפ

 ןוא טימעג ןיא ןעגנירדוצניירַא טכיוועג ךס ַא רעייז ןגייל ריא טפרַאד ,םע בורב ןופ ןעגנומענ

 יד ןענעייל עקַאט לָאז ןעמ .רוביצ םעד ייז ןדליב םענייא ןיא עלַא סָאװ ,םידיחי יד ןופ קנַאדעג

 עשידִיי ןגעוו ןייז חכוותמ ךיז לָאז ןעמ ,עטכישעג עשידִיי ןענרעל לָאז ןעמ ,רעכיב עטפיוקעג

 יד ןוא ,שיט ַא םורַא ןיבר ַא טימ םידימלת ןופ טסייג רעד ןרעוו ןפַאשעג לָאז סע ,ןעמעלבָארּפ
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 סעטַאט רָאנ ,ךעלגניי-רדח ןייק טשינ ןעוועג ךָאד ןענייז שיט ַא םורַא ןיבר ַא טימ םידימלת
 : .סעדייז ןוא

 -נײלַא רעקיטסייג רעשידִיי ןופ ,"הדוהימ טבש רוסי אל; רעד ןרָאװעג םיוקמ זיא ךייא ףיוא
 יװ ךָאנ טגָאז ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה ןוא שודק רעד סָאװ ,עימָאנָאטױא ןוא טפַאשרעה
 -עג ךיא בָאה ,ךייא ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .ןדִיי עשיווטיל ןוא עשילױּפ יד חבש ןטסערג םעד
 יװ טקנוּפ .אטילד םילשורי ןיא ,טָאטשמײה ןיימ ןיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא זַא ליפעג ַא טַאה
 ןיא רימ ךיז טָאה ,ףיוה-לוש רענליוו םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה ענליוו ןיא ךעלסעג עשידִיי יד
 זַא ,ןוצר יהי .הליהק רעד םורַא ךיז ןעיירד ךעלסעג עשידִיי עלַא זַא ,טכַאדעג סערייא-סָאנעוב
 ןוא ןסַאג יד ןופ זיירקמוא רעד לָאז טָאטש רעשידִיי רעדנַא רעדעי ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא
 .ןרעװ רעטיירב ןוא רעסערג ץלַא הליהק רעד םורַא ךעלסעג
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 (קרָאירינ) סעקשַאש םייח רייד

 רעד רַאפ "םיקטעטמ , רעטרעװ רַאּפ ַא

 הליחק רעניטנענרַא

 ָבטשרע םוצ ןעמוקעגנָא ,רָאטקעריד-"סאיה, סלַא ,קירוצ רָאי ןצעביז טימ ןיב ךיא ןעוו

 -רַאפמוא ייווצ טרַאװעגּפָא ערעדנַא ןשיװצ ץַאלּפ-טפול ןפיוא ךימ ןבָאה ,עניטנעגרַא ןיא לָאמ

 -עג טָאה רעטשרע רעד .ןורפע הידידי ןוא יקסווָאזָאר .מ :ןטייקכעלנעזרעּפ עשידִיי עכעלסעג

 קיסַאּפש טָאה רעטייווצ רעד ןוא "אשידק הרבח. רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךימ טסירגַאב רע זַא ,טגָאז

 ."ןריפוצּפָא ךייא טקישעגטימ "הלגע, יד וליפַא טָאה "הרבח, יד ןוא, .ןבעגעגוצ

 יד טימ ךיז ןדניב סָאװ ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןצנעצסינימער יד :ןייז הדומ טזומ ריא

 -נָא יינ ַא רַאפ "אבה-ךורב, רעטסעב רעד טשינ ןענייז "הלגע, ןוא "אשידק הרבח. רעטרעוו

 טימ ןרעוװ טריפעגּפָא טרָאפמָאק טימ טשינ ןוא ןבעל ןעמוקעג ךָאד רע זיא :טסַאג םענעמוקעג

 ,"הלגע רעד

 א זיא "אשידק הרבח? רעד ןופ .ןסָאלפעגּפָא ןרעסַאװ עשימרוטש ךס ַא ןענייז ןַאד טניז

 ףיוא קיטרַאנגײא ץנַאג טמערופעגסיוא ,טקודָארּפ רעקידריוװקרעמ ַא ,ןסקַאוװעגסיױא "הליהק;

 .דרע רעניטנעגרַא רעד

 :טעטש ערעדנַא ליפ ןוא סערייא-סָאנעוב טכוזַאב ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא לָאמ ליפ בָאה ךיא

 -טפַאשלעזעג ַא טימ רערעדנַאװ עשידִיי ליפ יו ,דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא .עניטנעגרַא ןופ

 ןשיבלַאטסָאנ ןוא טײקמערַאװ יד ןליפ ןוא "בושי, ןופ טסַאג רעד ןייז וצ -- ,עיסימ רעכעל

 .טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז ןופ ץייר

 'רעשינַאכעמ רעקיזיר רעד ּוװ ,ָאטשינ זיא "הביבס/ ןייק ּוו קרָאי-וינ ןופ ךָאד ךיא םוק

 :סָאד .ןעמענוצפיוא חרוא ןַא ּוװ ,ץַאלּפ ןייק טשינ רָאג טָאה -- טָאטש עסיורג יד -- ,רעטסנָאמ

 ןייק ,סערדַא רעליבַאטס ןייא ןייק רֶעבָא --- ,ליפוצ ןיוש --- ,ךס ַא ןַארַאפ ןענייז רעצעלּפ ,טסייה

 זיא -- ,בושי ןשידִיי ןופ טסַאג ַא זיא ןעמ זַא ,ןגָאז ןענעק לָאז ןעמ ןכלעוו ףיוא רעטנעצ ןייא

 ,טדמערפעגּפָא ,טרירַאּפעס ,ןסָאלפעצ ץלַא .ָאטשינ

 רעדָא םיא ןעמענפיוא יו שרעדנַא טשינ טביילב ,ןעמָאנ ַא טימ טסַאג ַא זדנוא וצ טמוק

 -ַאב ןוא טניירפ ןופ זיוה רעטַאװירּפ ַא ןיא רעדָא ,טרעהעג רע רעכלעוו וצ ,ײטרַאּפ רעד ןיא

 .עטנַאק

 -"סערדַאק ןכעלריטַאנ םעד טעטש רעניטנעגרַא ןיא ןפַאש סָאד לופטרעוו ױזַא זיא רעבירעד

 ףסערעטניא עשידִיי עלַא ןופ סוקָאפ רעד זיא עכלעוו ,הליהק יד

 םעד ןריװרעסבָא וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןטיזיו עטפָא עניימ ןופ ךשמ ןיא בָאה ךיא

 -ןשטנעמ םעד ןופ גנולקיװטנַא יד ךיוא ןוא סעיצוטיטסניא-הליהק יד ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא

 .טפַאשרעריפ יד טױרטרַאפנָא טָאה קלָאפ סָאד ןכלעוו ,לַאירעטַאמ

 בנַאפנָא ןיא ,קירוצ רָאי 45 טימ ןיוש לייוו ,טעברַא-הליהק ףיוא ןיבמ ַא ךיא ןיב לסיבַא

 ךטליײװעג-שיטַארקָאמעד ןטשרע םוצ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ךיא ןיב 1918 רָאי ןופ

 יךיוא ךיז טליוו ,בגא) ווָאקרַאכ ןיא טַאר םוצ -- ,ענִיַארקוא ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאר-הליהק

 -ַאזוצ ,ןַאד ןענייז סָאװ ,"ןויצ-יריעצ , ןופ םירבח ענעברָאטשרַאפ טציא ןיוש עניימ ןענָאמרעד

 =ינדורב קיזייא :ןענייז סָאד .טַאר ןיא רעטערטרַאפ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ,רימ טימ ןעמ

 -עד-םייס --- ,ןָאסניװעל םהרבא ,"םילעוּפה קנב, ןופ טנעדיזערּפ רעקידרעטעּפש רעד ,ילארב
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 רעד -- ,ועשַאילע-ןַאמדירפ לאומש ןוא רעוט-רוטלוק רעשילארשי רעטמירַאב ןוא טַאטוּפ

 !קנעדנָא רעייז ןייז טשטנעבעג לָאז .עװקסָאמ ןיא רָאדַאסַאבמַא-לארשי רעקידרעטעּפש

 רעקידרעטעּפש ןייז ןיא ,טַאר-הליהק רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא ןזעוועג ךיוא ןיב ךיא

 .תוליהק ערעדנַא ןופ טעברַא יד ןצַאשּפָא טנרעלעגסיוא ךיז ןעמ טָאה .עכָאּפע רעכעלרעפעג ןוא

 -ערט ןייק טשינ ,קלָאפ ןטושּפ ןופ ןשטנעמ ױזַא יװ ,ןרעדנּוװַאב וצ רעבירעד עקַאט זיא

 רעצרוק-קיסעמסינטלעהרַאפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,"סרעקרָאװ לעשָאס, עטרינ

 רעשידִיי רעצנַאג רעד ןיא טרעדנּוװַאב טציא טרעוװ סָאװ ,עיצוטיטסניא יד ןלעטשפיוא טייצ

 .טלעוו

 -פופ עטרירטנעצנָאק יד :טיבעג-סטעברַא ןטגייווצרַאפ ריא ןרימוס וצ ןָא טבייה ריא ןעוו

 -ָאק ַא ךיז רַאפ ןוא ןַא זיא סָאװ ,סערייא-סָאנעוב ןיא טפַאשרעדילגטימ עקיּפעק-טנזיױט-קיצ

 (עדאנאק) גרעבלע הדוהי ,(לארשי) םחנמ יליל טסעג יד ףיוא טמענ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 ,(ןטַאטש ירַאפ) סעקשָאש רייד ןוא

 טציטשעג טרעװ סָאװ ,ץענילוש עשידִיי-שיערבעה יד :גנוכיירגרעד עיצַאזינַאגרָא עלַאסָאל

 ןטסטלובמַא טרעוו סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק עקיטרַאנגייא יד :הליהק רעד ךרוד טרילוגער ןוא

 ןענָאקַאב וצ -- ,עשידנעלסיוא ןוא רעניטנעגרַא -- ןרָאטקעל ןכעלגעמרעד ןיא טקירדעגסיוא

 ןופ ןעמעלבָארּפ עדנענערב יד טימ טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא ןוא סערייא-סָאנעוב ןיא םלוע םעד

 ךַא טזָאל סָאװ ,"ךוב ןשידַיי ןופ שדוח, רעד :טײהנעגנַאגרַאפ ןוא טייקכעלקריוו רעשידַיי רעד

 ךעייר עגנַאל ןעז וצ טניוװעג טשינ ןענייז עכלעוו ,ןעמעלַא זדנוא ייב קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא

 ךשידִיי ןופ רעכיב ןפיוקרַאפ ייז לָאז ןעמ ןטרַאװ ןוא ןעייטש סָאװ ,ןדַיי ערעטלע ןוא עגנוי ןופ

 .סערעטניא

 *"לביטש:םיתמ/ סָאד יװ ,עיצוטיטסניא רעקיטיינ-לעיצעּפס ַאזַא ןופ טשינ ןיוש דער ךיא

 -דניש; יד רעמ טשינ זיא עכלעוו -- ,"אשידק-הרבח, עכעלטנגייא יד -- ,הליהק רעד ייב

 .געט םיא רַאפ עשיגַארט יד ןיא ןכעלגעמרַאפ-קינייו רעדָא ןַאמערָא ןופ "לטערב

-- 9597 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןופ סקנּפ

 -עיורט, םעד טָא וצ הליהק רעד ןיא ןטיזיוו עניימ תעב טקוקעגוצ לעיצעּפס ךיז בָאה ךיא

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע עסיורג יד ןעזעג עקַאט ןוא קָאטש ןטשרע ןפיוא ילקניוו ןקיר

 ."תמה תיולה; ןופ הוצמ יד ןריפסיוא םייב ,הליהק רעיינ רעד ןיא

 סנייא ןשיװצ ,למוט ןסיורג ןופ העש רעד ןיא הליהק רעד ןיא ןייגוצנײרַא טרעוו זיא סע

 ר"ד טנעדיזערּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ןעוו ,גָאטײב רעגײזַא ייווצ ןוא:

 .שד'וקה-תכאלמ יד ןריפסיוא ןשיט ערעייז ייב ךיז ןצעז ,(ןיקטוג ךלמילא 'ח רעִירפ) ןיישנעמַאק

 -יידַאב רעשידִיי-ןײמעגלַא ןופ ןעמעלבָארּפ ,ייז ןופ ןדעי םורַא ןַאד טעמושז קָאטשנעניב ַא יוװ

 עכלעוו ,דיחי ןופ ןשינעפרעדַאב עכעלגעטיגָאט יד ןוא ,ונ .גנולקיװטנַא עקיטכיוו עקיטרָא ,גנוט

 רַאפ ןענייז קיטכיוו ןוא סיורג רעבָא ,ןעמעלבָארּפ-טלעװ טימ ךיילגרַאפ ןיא ןיילק סיוא ןקוק

 וצ ּוװ טשינ ךיז טָאה סָאװ ,"לשטנעמ םעניילק, םעד רַאפ טפָא רעייז ,"דיחיא םעד רַאפ ,םיא-

 רַאפ גנודײשטנַא יד ןוא הבושת יד רע טמוקַאב עקַאט ָאד ןוא ,הליהק רעד וצ רעסיוא ,ןדנעוו

 ,םעלבָארּפ ןייז

 עטַאוװירּפ ערעייז ןופ ּפָא ךיז ןסייר רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא

 טימ טכַאמעג סָאד זיא לָאמטּפָא -- ,ןליפרעד וצ טכילפ ןכעלטפַאשלעזעג םעד ידכ ,ןטפעשעג

 -יוא -- ,גנונױלַאב ןייק :ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא ףרַאד -- ,תונברק עכעלנעזרעּפ עסיורג

 -געטש רעד ןענייז סָאװ ,"תונויזב , לסיב סָאד לָאמטפָא ןוא --- ,עיצקַאפסיטַאס לסיב סָאד רעס

 .טשינ ךָאד ייז ןעמוקַאב -- רעוט-ללכ ןופ לרוג רעקיד

 -רַאפ ןופ ןעמָאנ ןיא סעיצקעל טימ ןכוזַאב עניימ ךעלסעגרַאפמוא ןבילבעג ןענייז רימ רַאפ

 ,ָאירָאזָאר :קנעדעג ךיא עכלעוו ןופ ,טעטשיץניוװָארּפ ליפ יד ןיא תוליהק רעניטנעגרַא ןופ דנַאב:

 .ַא"א עפדַאטנַאס ,ַאקנַאלב-ַאיהַאב ,ַאטַאלּפ ַאל ,ַאנַארַאּפ ,ןַאוכ-ןַאס ,ַאזָאדנעמ .ַאבָאדרָאק

 ןענייז עכלעוו ,םיסנרּפ ענעכעגעגרעביא עּפורג ןפָארטעג ןטסָאּפ ןפיוא ךיא בָאה םוטעמוא

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא רעטנעצ רעייז טימ ןדנוברַאֿפ גנע

 טפַאשרעריפ רעקיעפ רעד רעטנוא רעטנעצ ןקיזָאד ןופ טעברַא יד טריװרעסבָא בָאה ךיא

 "טּפַאלק , סָאװ ,םענרַאפ-סעדנַאל ןיא בַאטש-הליהק ַא יו ,טקוקעגסיוא טָאה סע ;גוצרעסַאװ .ז ןוּפ

 : .ןסולשַאב סיוא טריפ ןוא
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 ןַאמרעש לאלצב

 עניטנענרַא ןיא ןבנעל שידיי

 .א

 רע זַא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןגָאלקַאב וצ טשינ ךיז טָאה בושי רעשידַיי רעניטנעגרַא רעד

 רעשידִיי רעדעי ,אברדא .טלעװ רעשידִיי רעטיירב רעד ןיא קרעמפיוא גונעג טשינ טגירק

 םעד ךרוד טרעוװ ןוא -- ךוזַאב ַא ףיוא טרָאפ סָאװ ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעדָא רעביירש

 ןבעל עקיטרָאד סָאד ןבײרשַאב וצ בוח ןייז רַאפ סע טלַאה -- "בושי םעד ןופ טסַאג, רעד

 דליב קיטכיר ַא ךיז טמוקַאב ןעגנוביײרשַאב עלַא יד-טָא ןופ יצ ,קפס ַא רעבָא זיא סע .תויטדּפב

 .(דנַאלסור-ןטעווָאס ןענעכער וצ טשינ) ץראל-ץוח ןיא ץוביק ןשידַיי ןטסערג ןטייווצ םעד ןופ

 ןיא וײטקַא םעד ןופ ןטייקיטעט יד ףיוא טיובעג ןענייז ןטכירַאב עלַא :עטושּפ ַא זיא הביס יד

 ןטלעז .רָאטקַאפ רעטסשימַאניד רעד זיא רָאטקעס רעקידנדייר-שידִיי רעד ןכלעוו ןיא ,בושי םעד

 טכַאמ רע זַא ,טצַאשעג טרעװ סע סָאװ ,רָאטקעס רעשידרפס רעד טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טרעוו

 סיוא ךיוא טזָאל ןעמ .סערייא-סָאנעוב ןיא גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ לטרעפ ַא דלַאב סיוא

 עּפָארײא ןיא ןברוח-רעלטיה םעד טניז זיא סָאװ ,הדע עשידַיי-שישטייד יד ןטכירַאב יד ןופ

 ,תורוד עגנוי יד ףיוא ּפָא גונעג טשינ ךיז ןעמ טלעטש ךעלדנע ןוא ;ןסקָאװעגסיױא ךעלשּפיה

 םעד ןגעקטנַא .ךַארּפש רעשינַאּפש רעד ןיא ךעלטפַאשלעזעג ןוא לערוטלוק סיוא ךיז ןבעל סָאװ

 -גרעוו-רענעלק רדסכ ַא רָאטקעס רעקידנדיײר-שידַיי רעד זיא ןטנעמעלע עלַא יד-טָא ןופ סוכס

 ןצנַאג םעד ןופ גנואוט רעשלהק רעד ןיא רעטנעצ-ןוורענ רעד זיא רע םגה ,טייהרעדנימ עקיד

 .עניטנעגרַא ןיא ץוביק ןשידַיי

 ,רָאלק טרעוו בושי םעד ןופ ןבָאה רימ סָאװ לַאירעטַאמ רעד זיא סע קידנגונעג-טשינ יו

 -נעגרַא ןיא טנייה ןבעל ןדִיי לפיוו :עגַארפ עטסרַאטנעמעלע ןוא עטשרע יד ןלעטש רימ ןעוו

 -ייארַאפ יד ןיא ןדִיי לָאצ רעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא עכעלטקניּפ ןייק טשינ ןבָאה רימ ?עניט

 -ַאב-טוג טביולרעד סָאװ ,קיטסיטַאטס ָאד ןיוש רימ ןגָאמרַאפ ןגעווטסעד ןופ ,ןטַאטש עטקינ

 ןדַיי סָאװ סעידוטש-גנורעקלעפַאב יד ףיוא טריזַאב זיא קיטסיטַאטס יד .ןעגנוצַאש עטעדנירג

 ןופ ןבױהסױרַא ןעק ןעמ סָאװ ןרעפיצ ףיוא ןוא טעטש לָאצ ַא ןיא טריפעגכרוד ןיילַא ןבָאה

 רעד ןגעוו ןרעפיצ עלַא .ָאטשינ רכז ןייק םעלַא םעד ןופ זיא עניטנעגרַא ןיא .ןזנעצ-גנוריגער יד

 טריזַאב ןענייז ןעגנוצַאש יד ;ןעגנוצַאש עלעודיווידניא ףיוא טריזַאב ןענייז בושי םעד ןופ סיורג

 עכעלנעזרעּפ יד ןוא ;ןקורדנייא עכעלנעזרעּפ ףיוא טריזַאב ןענייז תורעשה יד :תורעשה ףיוא

 -יצ ַא ןפורנָא םיבשות עטלַא עטרימרָאפניא-טוג ןלעוו .ןשטנּוװ ףיוא טריזַאב ןענעז ןקורדנייא

 -טפַאשלעזעג ןַארַאפ ןוא ;ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ ןדייר ןלעװ ערעדנַא ;ןדִָיי טנזיוט 400 ןופ רעפ

 ןיא טנייה ךיז ןעניפעג ןדִיי טנזיוט 600 יו רעקיצניװ טשינ זַא ,ןעײטשַאב סָאװ םינקסע עכעל

 סע ריא טעוװ ,גנוקיטעטשַאב רעוויטקיבָא ןופ ןמיס ַא שטָאכ ןכוז טעװ ריא זַא .עניטנעגרַא

 ןלעװו ,הרירב-תילב .ןרעפיצ ענעבעגעגנָא יד ןופ םענייא ןייק וצ תוכייש ןיא ןעניפעג טשינ

 טנָאמרעד ןטסטּפָא םוצ טרעוו סָאװ רעפיצ ַא -- 450.000 ןופ רעפיצ םעד ייב ןטלַאה ךיז רימ

 .עניטנעגרַא ןגעוו ןלַאירעטַאמ יד ןיא

 ןכַאז עקידנקיטומרעד רעייז ליפ יד ףיוא טקוקעג טשינ .ליּפשייב ןטייווצ ַא ןעמענ רימָאל

 -יטּפָא יד ייב וליפַא ורמוא סױרַא טכירַאב ןייא רעבָא טפור ,עניטנעגרַא ןופ ןרעה רימ סָאװ

 עשידִיי יד ןופ טנעצָארּפ 25 יו רעמ טשינ זַא ,ןבעגעגנָא טרעו סע .סרעכוזַאב עטסשיטסימ
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 ןבירשעג ןיוש ןעמ טָאה רעפיצ םעדי-טָא ןגעוו .גנויצרעד עשידִיי ַא ןטרָאד ןגירק רעדניק

 -נָאק עשיטסינויצ ףיוא טדערעג םעד ןופ טָאה ןעמ .טלעוו רעשידִיי רעד רָאג ןיא םירמאמ

 ,סעירָאעט טיובעג טָאה ןעמ .סערגנָאק-טלעװ ןשידִיי םעד ןופ ןעמוקנעמַאזוצ ףיוא ןוא ןסערג

 -עגנייא רעפיצ רעד ךיז טָאה ףיט ױזַא .סעיצולָאזער ןעמונעגנָא ןוא ןעגנורעלקרעד טכוזעג

 25 ןגערפ וצ קיטיינ רַאפ טשינ וליפַא טניפעג ןעמ זַא ,רַאטנעװניא ןשידַיי םעד ןיא טצירק

 ךיז ןעניפעג סע רעטלע-לוש ןופ רעדניק לפיוו טשינ טסייוו ןעמ דלַאביװ ?סָאװ ןופ טנעצָארּפ

 יד ןוא ןדַיי לָאצ יד יונעג טסייוו ןעמ ןדייס ןסיוו טשינ סָאד ןעק ןעמ דלַאביװ ןוא ,דנַאל ןיא

 זַא רעדָא רעמ טשינ זַא ,ןסיוו ןעמ ןעק ןענַאװ ןופ ָאט -- החּפשמ רעשידַיי רעד ןופ סיורג

 ןעוו וליפַא ןוא ?גנויצרעד עשידַיי ַא ןגירק רעדניק עשידִיי טנעצָארּפ 25 יו רעקיצניוװ טשינ

 טנעצָארּפ 25 זיולב זַא סע טניימ יצ -- רעקיטכיר ַא זיא טנעצָארּפ רעד זַא ,ןעמענַיָא לָאז ןעמ

 ַא ןיא זַא רָאנ סע טניימ רעדָא ,ללכב גנויצרעד עשידִיי ַא ןגירק דנַאל ןיא טנגוי רעד ןופ

 טסיזמוא ?ןלוש עשידִיי יד ןיא רעדניק יד ןופ טנעצָארּפ 25 ךיז ןעניפעג טנעמָאמ טענעבעגעג

 .סעגַארפ עטושּפ יד-טָא ףיוא רעפטנע ןשיטנעטיוא ןַא ןכוז ריא טעװ

 סָאװ הריתס יד ןרעלקוצפיוא קורד ַא רעטנוא ךיז ןעניפעג בושי םעד ןופ סרעריפ יד

 רעשידִיי רעד ןופ בצמ ןקידנעילב םעד ןופ ןלָאמ ייז סָאװ דליב ןקידרעפָאה םעד ןשיװצ טגיל

 ּפָא טשינ ייז ןענעקייל .גנויצרעד רעשידִיי רעד ןופ םענרַאפ םעניילק םעד ןשיװצ ןוא ךַארּפש

 טשינ טָאה ,לובלב ַא זיא סע .טײקידנַאנַארעדיװ ןייז ןּפמעטּפָא רָאנ ןוּורּפ ייז ;רעפיצ םעד

 -רַא ןיא טסילַאנרושז רעשידִיי רעטסנעעזעגנָא רעד ןינע םעד-טָא ןגעוו ןבירשעג קירוצ גנַאל

 רימ ןענייז סָאװ :גנויצרעד עשידִיי ַא ןגירק רעדניק טנעצָארּפ 25 יװ רעמ טשינ זַא ,עניטנעג

 -עקלעפַאב רעקידנדייר-שידִיי רעד וצ| וצ זדנוא וצ טנכער ןעמ זַא ,טהנעטעג רע טָאה ,קידלוש

 -ָארּפ רעד ןיוש טלָאװ ייז ןָא ?ןדִיי עשטייד יד ןוא ןדִיי עשידרפס יד |.ש .ב ,סע טכייה ,גנור

 טלָאװ טנעצָארּפ רעד :ןובשח רעװַאקישט רָאג זיב ַא זיא סָאד .רערעכעה ַא ןעוועג אליממ טנעצ

 עקידנדײר-שינַאּפש יד טנכערעגּפָארַא ךיוא טלָאװ ןעמ ןעוו רערעכעה ַא ךָאנ ןעוועג ךעלריטַאנ

 ןדַיי לפיוו ןוא ?עניטנעגרַא ןיא ןבילברַאפ ןטלָאװ ןדִיי לפיוו --- ןובשח ַאזַא ןופ רעבָא .ןרעטלע

 -שידִיי יד טימ רָאנ ןענעכער ךיז לָאז ןעמ ןעוו ,טלעו רעד ןיא ןעוועג ללכב טנייה ןטלָאװ

 -רעד עשידִיי ַא רעדניק ערעייז ןבעג וצ בוח םעד ןגײלפױרַא ייז ףיוא זיולב ןוא עקידנדייר

 ןוא ?ַאי ןעמ טסייו עניטנעגרַא ןיא ןדִיי עקידנדייר-שידִיי לָאצ יד -- הזל ץוח ןיא ?גנויצ

 לעװ ?טנַאקַאב זיא לוש רעשידַיי ַא ןיא רעדניק ערעייז ןקיש עקידנדייר-שידִיי יד ןופ לפיוו

 ןזייוַאב טלָאװעג רָאנ ךיא בָאה ָאד ןרעקמוא ךיז גנויצרעד עשידִיי ןינע םעד וצ ךָאנ ךיא

 טזָאלרַאפ ןעמ ןעוו ,בושי רעניטנעגרַא םעד ןופ ךיז טמוקַאב סע לגיּפש רעמורק ַא רַאפ סָאװ

 -עד ןייז חוכמ עסערּפ רעד ןיא ןטכירַאב עקיפיוא-ןביוא ףיוא ןוא תועידי עקילַאפוצ ףיוא ךיז

 ,בצמ ןשיפַארגָאמ

 יב

 ץלַא ןטשרע םעד ןופ עניטנעגרַא ןיא ךוזַאב ןטייווצ ןיימ טלײטעגּפָא ןבָאה רָאי ןציירד
 ןטיבעג לַאקידַאר ךיז טָאה לכ-םדוק ,דָאירעּפ םעד-טָא ןופ ךשמ ןיא ןטיבעג ךיז טָאה דנַאל ןיא
 יד טשרעהעג דנַאל ןיא טָאה ,1948 ןיא ,ךוזַאב ןטשרע ןיימ תעב .עיצַאוטיס עשיטילָאּפ יד

 ייב םענייא רעדעי ףיוא טגיילעג ךיז טָאה טנַאה עטיוט ריא סָאװ ,רוטַאטקיד עשיטסינָארעּפ
 םעד ןופ םעטָא םעד .דרע רעניטנעגרַא רעד ףיוא טלעטשעג טָאה רע סָאװ טירט ןטשרע םעד
 .טדנעוועג רעדָא טרעקעג ךיז טָאה ןעמ רָאנ ּוװ טריּפשעג ןעמ טָאה םישזער ןשיטסישַאפ-שיטקַאפ

 -עג טשינ רוטַאטקיד-ןָארעּפ רעד רעטנוא ,תמא ,ןעמ טָאה םזיטימעסיטנַא ןלַאטורב ןייק
 -ָארעּפ ןשידַיי ַא ןופ תיבה-תכונח םעד ןייזוצייב ןעמוקעגסיוא וליפַא זיא ןיילַא רימ .טקרעמ
 טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,ַאװע בייוו ענעברָאטשרַאפ ןייז ןוא ןָארעּפ ןכלעוו ייב ,בולק ןשיטסינ
 ןדִיי ןטכַארטַאב ייז זַא ,םלוע םעד טרעכיזרַאפ ןבָאה ,רע יװ רעלוּפָאּפ רעמ ךָאנ רשפא ןעוועג

 מד יי

 יא
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 ןייק .ייז ןגעק סעיצַאנימירקסיד ןייק ןביולרעד טשינ ןלעװ ןוא דנַאל ןופ סרעגריב עכיילג רַאפ

 ןעזעג ןבָאה ייז :טַאהעג טשינ ןעגנורעכיזרַאפ יד ןיא ןדִיי יד ןגעווטסעד ןופ ןבָאה ןוחטב ליפוצ

 יד ןיא טפַאשרערעל רעד ןופ ןוא ןטמַא-הכולמ יד ןופ ןדִיי עלַא ןסױטשעגסױרַא טָאה ןעמ יו

 יד רע טעװ -- ןעניול םישזער םעד סע ךיז טעװ זַא ,טסּוװעג טוג ץנַאג ןבָאה ייז ןוא ;ןלושכיוה

 ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ םעד ןופ םיחטש עלַא ףיוא ןטײרּפשסיױא ןדַיי יּפלכ ןעגנוקנערשַאב

 .ןבעל

 זיא גנונעדרָא עשיטילָאּפ עקיטציא יד .ערעסעב ַא טרּפ רעדעי ןיא עגַאל יד זיא טנייה

 עכעלגעט ַא עניטנעגרַא ןיא ןענייז ןסיזירק-סגנוריגער ןוא עטלעטשעגנייא ןייק טשינ טייוו ךָאנ

 עיצַאקָאלסיד רעשימָאנָאקע ןופ השורי רעד רעטנוא ץלַא ךָאנ ךיז טגייב דנַאל סָאד .גנוניישרעד

 ףַאמרעש לאלצב טסַאג רעד טדער סע .1961 רָאי ןיא ץנערעפנַאק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ גנונעפערעד יד

 "יטש עשיטסינָארעּפ עקרַאטש רָאג ןַארַאפ ךָאנ ןענייז סע ןוא ,טזָאלעגרעביא טָאה ןָארעּפ סָאוװ

 ַא טַאמילק רעשיטילָאּפ רעד זיא ןגעווטסעד ןופ .ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןשיװצ דָארג ןעגנומ

 ןַא ָאד זיא סע ןוא עסערּפ ןופ ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ טרָאד טשרעה סע :רעשיטַארקָאמעד

 לָאמ סָאד :הביבס רעשידִיי רעד ןיא ךיוא ּפָא סָאד ךיז טפור ךעלריטַאנ .עיציזָאּפָא עוויטקעפע

 ןויטקַא ןַא ןוא ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןרָאסעּפָארּפ עשידִיי לָאצ עסיורג ַא ןפָארטעג ךיא בָאה

 ;טזָאלעגּפָא טָאה טײקטנַאּפשעג יד .ןבעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא םעד ןיא ןדִיי יד דצמ לײטנָא

 רַאפ ארומ ןופ טשינ סע ךיז טמענ ,ורמוא ןַא ןדִיי ןשיוצ ץלַא ךָאנ ךיז טריּפש סע ביוא ןוא

 רעפיט ץלַא ןעגנירד סָאװ ןטנעמיטנעס-ָארטסַאק יד ןופ רָאנ ,דנַאל ןיא םישזער ןקיטציא םעד

 ןּפַאכ עקירעמַא רַאפ סַאה ןוא ןָארטסַאק רַאפ גנורעטסיײגַאב .עקירעמַא-ןייטַאל ץנַאג ןיא ןיירַא

 לרוג רעד ןדִיי ףיוא ךיז טקור סע זַא קערש יד ןוא ;עשידִיי יד טנכערעגניײרַא ,טנגיי יד םורַא

 -דנַאטש ןשימָאנָאקע םעד ןופ זַא טרפב ,טנורג ַא ןָא טשינ טייוו זיא ,בושי רענַאבוק םעד ןופ
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 .גנולסיירטעצ רעלַאיצָאס ַא וצ ןעמוק טעוװ סע ביוא רעייפ ןטשרע םעד ףיוא ןייז ןדִיי ןלעוװ טקנוּפ

 עטלַא יד ףיוא קילבנָא םעד רעמ עניטנעגרַא ןיא בושי רעד טָאה שימָאנָאקע םערָאװ

 דנַאלגנע ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא םיבושי יד ףיוא יוװ ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא םיבושי

 "ַארעּפָאָאק-לדנַאה עשידִיי ןטפַאשלעזעג-טידערק עשידִיי ,קנַאב עשידִיי .עדַאנַאק ןיא רעדָא

 יוװ גנורעקלעפַאב עשידִיי יד םורַא טמענ ץלַא סָאד-טָא -- ןדנַאברַאפ-טפעשעג עשידִיי ,ןוויט

 לַאװק רעלעיצנעטָאּפ ַא יא בושי םעד רַאפ הכרב ַא יא זיא סָאװ ,עיקרַאטױא עשימָאנָאקע ןימ ַא

 ןיא סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןענעז סעיצוטיטסניא יד לייוו ,רַאפרעד סָאד זיא הכרב ַא .הנכס ןופ

 סיוא ןלייט ייז סָאװ םעד טימ ןפוא ןטקעריד ַא ףיוא סע ןענעז ייז .בושי םעד ןופ ןבעל םעד

 טימ רעמ ךָאנ סע ןענעז יײז ןקעװצ עשלהק ףיוא םיחוור ערעייז ןופ טנעצָארּפ ןקיטיײדַאב ַא

 טימ הביבס רעשידִיי רעד ןיא ללכ ןוא דיחי ןשיװצ גנודניב יד ןקיטסעפרַאפ ייז סָאװ םעד

 -נָאק עטסנרע רעייז וצ ןריפ ךיוא רעבָא ןענעק ייז .סערעטניא ןשימָאנָאקע ןופ טנעמעצ םעד

 -ניא קיצניװ ךָאנ ןענייז ןדִיי יד זַא ,טזייוװַאב ץנעטסיזקע-םצע רעייז לייוו רַאפרעד ןצנעווקעס

 ךָאנ זיא אליממ זַא ןוא עניטנעגרַא ןופ ןסעצָארּפ עשימָאנָאקע עניימעגלַא יד ןיא טרירגעט

 רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא ליפוצ ןענייז ןדַיי יד .טריזיליבַאטס טשינ דוסי רעשימָאנָאקע רעייז

 יד יװ קורד ןקידנסיורד וצ טצעזעגסיוא רעמ רעבירעד ןענייז ייז ןוא עימָאנָאקע רעקידנשרעה

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןלייט ערעדנַא

 ןטסקיניױועניא םעד וצ ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ יד ןופ רעבירַא ןעמ טייג

 רָא ןייז ןופ טײקשיטַארקָאמעד רעד ןופ טקריװַאב לכ-םדוק ןעמ טרעוװ ,בושי םעד ןופ ןבעל

 .תוצופת יד ןיא בושי רעטסשיטַארקָאמעד רעד רשפא זיא סָאד .עיצַאזינַאג

 -עלק יד ןיא תוליהק יד רַאפ רעטסומ רעד זיא יז ןוא -- סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק יד

 .זיא --- ייוגורוא ןופ טָאטשטּפױה יד ,ָאעדיװעטנָאמ רַאפ ךיוא יו ,עניטנעגרַא ןיא טעטש ערענ

 רעלעודיווידניא ףיוא טריזַאב זיא יז .עשינַאגרָא ןַא ,ןפורעגנָא יז טלָאװ ןַאלּפַאק יכדרמ ר"ֵד יו

 ןתוכרטצה עוויטקעלָאק עלַא טעמכ יז טקעד ןטעטיוויטקַא עריא ןיא רעבָא ,טפַאשרעדילגטימ

 ךוא עטקעריד ךרוד ןבילקעגסיוא ןרעוו הליהק רעד ןופ ןענַאגרָא-ריפסיוא יד .ץוביק םעד ןופ

 סעמרָאפטַאלּפ יד ןוא בושי םעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרעוװ סעיצקַאילַאװ יד ןיא .ןלַאװ עמייהעג

 טלָאװ ה"ד -- ןבילבעג םעד ייב רעבָא טלָאװ .טריטַאבעד ןפָא ןוא טיירב ןטַאדידנַאק יד ןופ

 הליהק יד טלָאװ יצ קפס ַא זיא -- ןלַאװ יד ןיא טרירוגיפ טַאדידנַאק רעלעודיווידניא רעד רַאֵי

 -רַאפ סע סָאװ .טציא טמענרַאפ יז סָאװ ךיוה רעלערוטלוק ןוא רעלַארָאמ רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ףיוא ןטָאדידנַאק יד סָאװ סָאד זיא בושי םעד ןופ טנעמַאלרַאּפ ןתמא ןַא ןיא הליהק יד טלדנַאװ

 ֹזַא ןסייו ןעײטרַאּפ עקיזָאד יד .ןעײטרַאּפ ךרוד טלעטשעגסױרַא ןרעוו ןטמַא ענעדיישרַאּפ יד

 זַא רָאנ ןגָאמרַאפ יז סָאװ ןשטנעמ עטסעב יד טימ רָאנ טשינ סרעלייוו יד וצ ןעמוק ןזומ ייז

 ערעייז ביוא ,ןריפוצסיוא ךיז ןטכילפרַאפ ייז סָאװ ,ןעמַארגָארּפ ערָאלק ןגיילרָאפ ךיוא ןזומ ייז

 רעטנוא הליהק רעד ןופ סרעריפ יד ןעייטש םורַא ױזַא .ןרעו ןבילקעגסיוא ןלעװ ןסַאדידנַאק

 ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד .סרעלייו ערעייז ןופ ןוא ײטרַאּפ רעייז ןופ לָארטנָאק ןקידנעייווצ םעֶד

 סע יװ ,ַאזַא טשינ ןוא עשינַאכעמ ןייק טשינ זיא הליהק רעד ןיא ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ יד

 טקוקרַאפ סָאװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא סעיצוטיטסניא ענײמעגלַא ןיא לַאפ רעד טפָא זיא

 ןלַאנַאב ןיא ןעקנורטרעד טשינ טרעוװ הליהק יד .תיב םולש תמחמ תועד-יקולח עשיגָאלָאעדיא

 אקווד בושי םעד ןופ ןסערעטניא עקיטסייג יד וצ קרעמפיוא גונעג טקנעש יז ןוא ,םזיציטקַארּפ

 סָאװ ,גנולדנַאה ןיא טייקינייא יד .ןטיירטש עשיעדיא רַאפ ענערַא יד ךיוא זיא יז לייוו ,רַאפרעד

 ןעגנערב ןעגנוטכיר ערעדנוזַאב יד יו םעד ךָאנ ןפוא ןשיטַארקָאמעד ַא ףיוא טכיירגרעד טרעוו

 -רַאנדיײשרַאפ רעשיעדיא ןופ טייקינייא יד זיא ,ןלעטשנייא עשיפיצעּפס ערעייז קורדסיוא םוצ

 .תוירחא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא טייקיט

 -געק יד ןופ טפָא ױזַא ןרעה רימ סָאװ ,הנעט רעד ףיוא רעפטנע ןרָאלק ַא רימ ןבָאה ָאד

 ֹזַא םעד חוכמ ,טַאטש עטקינײארַאצ יד ןיא הליהק רעשידַיי רעוויטַאטנעזערּפער ַא ןופ סרענ

 .ץנַאטסניא-ריפנָא רעלַארטנעצ ַא רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא טפַאשלעזעג רערַאטנילָאװ ַא ןיא
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 -ריפנָא ַאזַא טָא ןיא .ןעגנומיטשּפָא-טייהרעמ ןופ ךמס ןפיוא ןסולשַאב עריא ןָא טמענ סָאװ

 טכער יד ןוא ןטייקנדיישרַאפ-גנוניימ טקירדעגרעטנוא ןרעוו ,הנעט יד רעטייוו טייג ,ץנַאטסניא

 ןטייקנדיישרַאפ-גנוניימ ןרעוװ רָאנ טשינ .טקידלַאװגרַאפ ריא ןיא ןרעוו טייהרעדנימ רעד ןופ

 רעקיטרָאד רעד ןופ טייקרַאטש יד ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,עניטנעגרַא ןיא טקירדעגרעטנוא טשינ

 ,תועד-יקוליח רַאפ עמרָאפטַאלּפ ַא טיג יז סָאװ םעד ןופ טַארוקַא ךיז טמענ הליהק

 לעטשנעמַאזװצ רעשַיײטרַאּפ רעד ןוא הליהק רעד ןופ רעטקַארַאכ רעשיטַארקָאמעד רעד

 ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאנומָאק יד טנורגרעדָאפ םעד וצ סױרַא ןקור ןצנַאטסניא-ריפנָא עריא ןופ

 ןסערעטניא ערעדנוזַאב יד ןעמעלבָארּפ עקיזָאד יד וצ ןרינידרָאבוס ןוא ןצנַאג ַא יו ץוביק םעד

 ןופ עלַאקס עוויטקעלָאק יד זיא םעד קנַאד ַא .סעיצוטיטסניא עשידִיי עלעודיווידניא יד ןופ

 -כעלטפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןיא זיא יז יו ערעכעה-ליפ ַא עניטנעגרַא ןיא ןטרעוװ עשידִיי

 םעד ןופ טנעצָארּפ קיצכעז :ןרירטסוליא סָאד טעװ רעפיצ ןייא .ןטַאטש יד ןיא זדנוא ייב טייק

 -רעד רעשידִיי רַאפ סעידיסבוס ףיוא קעװַא טייג ,טָאה הליהק יד סָאװ ,טעשזדוב ןסיורג רָאג

 .עשידִיי עקיטכערּפ יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא םוקפיוא םעד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאד .גנוָיצ

 ענעדיישרַאפ ףיוא ןייג וצ ךעלגעמ זיא סע ױזַאיװ ןזייווַאב ןלוש יד דָארג ןוא -- ןלוש-רעדניק

 --- גנולייטעצ רעטכערעג ַא ןיא -- ןגירק סעידיסבוס .ןליצ ענײמעגלַא וצ ןעמוק ךָאד ןוא ןגעוו

 עשיסקָאדָאטרָא יד טימ קידנבייֵהנָא ,בושי םעד ןיא ןעגנוטכיר עוויטקורטסנָאק עלַא ןופ ןלוש יד

 גנוטכיר עכעלטיא טריפ ךעלריטַאנ .לוש-ץרּפ רעטריפעגנָא-שידנוב רעד טימ קידנקידנע ןוא

 םכסה ןיא ןענייז סָאװ םידומיל יד ןײרַא טגנערב יז ןוא טסייג םענעגייא ריא ןיא ןלוש עריא

 -ײמעגלַא םעד ןסילשנייא ןלוש עלַא ןזומ רעבָא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ;ןּפיצנירּפ עדיא טימ

 ךופ סרעייטשרָאפ ןופ טלעטשעגפיונוצ ךיוא טרעוו סָאװ ,ךוניחה דעװ רעד סָאװ םולוקירוק םענ

 ךרוד טכיירגרעד טרעוװ טייקינייא יו ליּפשייב ןטלוב ַא רימ ןבָאה ָאד .ןָא טנכייצ .ןעײטרַאּפ

 ,טייקטלייטעצ

 ףרוד טכיירגרעד הליהק עשיטַארקָאמעד יד סָאװ ,טייקינייא רעכעלטפַאשלעזעג רעד טימ

 יו שידִיי ןופ תובישח עקידנרעיוד יד ךיוא ךיז טרעלקרעד ,טײקיטרַאנדיײשרַאפ רעשִיעדיא

 טריפ יז ןוא -- ןריפכרוד הליהק יד ןעק רָאנ טשינ .בושי םעד ןופ טנעמורטסניא-ךַארּפש רעד

 רעביא ןעוועג טלָאװ סָאװ םענרַאפ ַא ןיא שידִיי ףיוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק -- דרוד עקַאט

 טריפ הליהק יד סָאװ םעד ךרוד רָאנ ,רעדנוזַאב ײטרַאּפ רעטסערג רעד ןופ וליפַא תוחוכ יד

 זיא שידַיי .סעיצקַא עקידבושי ןופ סוטַאטס םעד ןעגנומענרעטנוא עקיזָאד יד ןגירק ,ךרוד ייז

 עשלהק יד ןוא ,םוטנדַיי רעניטנעגרַא ןטריזינַאגרָא םעד ןופ ךַארּפש עלעיציפָא יד םורַא ױוזַא

 :סערּפ ןקיבלעז םעד טשינ ןבָאה סָאװ ,סעיצקַאיבָאגוצ רָאנ ןענייז שינַאּפש ןיא ןטירטסױרַא

 יטדער ןעמ ןעוו ,ןבירטעגרעביא טשינ סָאד זיא טקנוּפדנַאטש םעד-טָא ןופ .עשידִיי יד יװ שזיט

 ךיא טנייה טגָאמרַאפ ךַארּפש עשידִַיי יד סָאװ גנוטסעפ רעטסקיטכיוו רעד ןופ יו עניטנעגרַא ןופ

 ךיא ךָאנ טרעכעלעגכרוד לסיב שּפיה ַא ןעוועג ןיוש גנוטסעפ יד זיא רעדייל רעבָא .טלעוו רעד

 דיא סע ,סקָאדַארַאּפ ַא יו סיוא טעז סע .ערעפיט ןוא ערעטיירב רעכעל יד ןענייז טנייה ,8

 -כַאוש עקידנגרָאמ ריא טגיל גנוטסעפ רעד ןופ טייקרַאטש רעקיטנייה רעד ןיא :טקַאפ ַא רעבָא

 .טייק

 ג

 טעז עניטנעגרַא טכוזַאב סָאװ רעביירש רעשידִיי ַא סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ גנירג זיא סע

 ןלוש עטנכייצעגסיוא ךיז רַאפ טָאה רע .רעכעל יד טקוקרַאפ ןוא ץנַאלג ןלופ ריא ןיא גנוטסעפ יד

 -רעד עשידַיי רעייז ןגָארקעג ןיילַא ןבָאה סָאװ סרערעל רעטרעדנוה ןוא רעדניק רעטנזיוט טימ

 רעקיּפעק-טנזױט ַא טמוק סע ןוא טַארעּפער ַא טיג רע .ןדָאב רעניטנעגרַא םעד ףיוא גנוָיצ

 ךוא טַארעּפער וצ טַארעּפער ןופ םלוע רעד טסקַאװ ,ןדייר ןייז טימ סיוא טמענ רֶע ביוא .םלוע

 ךרעג ייז ןעייטש ,ןציז וצ ץַאלּפ ןייק קידנעניפעג טשינ ,סָאװ סרערעהוצ לָאצ יד טגייטש סע

 ,טרעיודעג "ץנערעפנָאק, יד סָאװ טייצ עצנַאג יד סיפ יד ףיוא
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ךיז טניפעג רע זַא ,קורדנייא םעד טָאה ןוא הליהק רעד ןופ ןינב םעד ןיא ןיירַא טייג רע

 ןצנַאג ַא יו ץוביק םעד ןופ ןתוכרטצה יד ןענידַאב ןלײטּפָא רעקילדנעצ .טמַא-סגנוריגער ַא ןיא

 ,טלַא ןוא גנוי ןעָארויב יד ןיא ןעמוק סע .םידיחי עקילָאצנָא ןופ ןשינעפרעדַאב עשידִיי יד ןוא

 ןעֶיצַאב סָאװ ,םינקסע עקיליוויירפ עלַא ןענייז ןרַאנָאיצקנופ יד .עקיביולגמוא ןוא עזעיגילער

 יװ רָאנ ,ןטנעילק וצ סרעפיוקרַאפ יו טשינ ןוא ןטַארקָארויב יו טשינ סרעכוזַאב יד וצ ךיז

 ;שידִיי ןדייר עלַא .סרעכוזַאב יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןיא ןגיױצעגניירַא ןײלַא ןענייז סָאוו ןשטנעמ

 .סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא יד ןיא ךַארּפש עקידנשרעה יד ךיוא זיא שידִיי ןוא

 סָאד זַא ,טעז רע ןוא ,ןעגנוטייצ-גָאט עשידִיי ייוצ יד טנעייל דנַאלסיוא ןופ טסַאג רעד

 ןופ ריא ףיוא טשינ ןקוק ןוא טפַאשרענעייל יד טשינ ןעלציק סָאװ סעבַאגסיוא עטסנרע ןענייז

 ױזַא טשינ ךָאנ ןענייז ןעגנוטייצ יד .ןומה םענענַאטשעגקירוצ ַא סעּפע ףיוא יװ ,ּפָארַא-ןביוא

 -עייל רעד טימ ןעגנוָיצַאב ערעייז ןיא לָאז סע זַא ,טריזילַאיצרעמָאק ױזַא רעדָא טריזינַאכעמ

 .ץנערעפנַאק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ גנונעפערעד רעד ףיוא טדער סיווייד השמ יּפָארפ

 -נעירָא-שידי םעד ףיוא .טפַאשדנַאװרַאפ רעקידהחּפשמ ןופ טנעמעלע רעד ןלעפ טפַאשרענ

 .רעקידנרוכישרַאפ ַא שממ םעלַא םעד ןופ םשור רעד זיא טסַאג ןטריט

 -ץגּפָא ןַא ,רעטרעטסײגַאב ַא םייהַא קירוצ טמוק רע סָאװ ןרעדנּוװ טשינ ךיז ןעמ ףרַאד

 דייוועגניא יד ןיא רעפיט טקוקעגניײרַא טַאהעג רעבָא רע טלָאװ .רעטקיטומרעד ַא ןוא רעטשירפ

 רע רעבָא ,טרעטסײגַאב ןייז וצ טנורג טַאהעג ץלַא ךָאנ ,תמא ,רע טלָאװ --- גנוטסעפ רעד ןופ

 טשינ טלָאװ רע .טייקרעכיזמוא ןופ ליפעג ַא ךיז ןופ ןביירטרַאפ טנעקעג טשינ ךיוא ןיוש טלָאװ

 -קעל עשידִיי יד ייב ןלַאז יד ןָא טליפ סָאװ םלוע רעד זַא ,טקַאפ םעד ןייגייברַאפ קִיור טנעקעג

 רעד ףיוא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ערעדנַא יד רַאפ סעירָאטידױא יד וצ טלעטש ןוא סעיצ
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 טנזיױט יירד-ייוצ עקיבלעז יד .זיירק ןייא ןופ ןצנַאג ןיא ךיז טריטורקער .,ךַארּפש רעשידַיײ

 -עג בושי םעד ןופ טייהרעמ עקיזיר יד תעב ,סעיצקַא-רוטלוק עלַא ןיא ךיז ןקילײטַאב ןשטנעמ

 רעד סָאװ סע טמוק יװ :טגערפעג ךיוא ךיז טלָאװ רע .סעיצקַא עקיזָאד יד ןופ ןסיורד ךיז טניפ

 125.000 יװ רעקיצניװ ליפ ןעמַאזװצ זיא "עסערּפ, רעד ןוא "גנוטייצ עשידַיי, רעד ןופ שזַאריט

 -רעד עשידַיי ַא ןגירק סע רעדניק לפיוו יונעג טשינ טסייוו ןעמ ביוא :עטסקיטכיװ סָאד ןוא

 יו רערעכעה-ליפ ַא זיא טנעצָארּפ רעד זַא ,ןביילג וצ טגיינעג ךיא ןיב ךעלנעזרעּפ -- גנויצ

 ךיז טניפעג רעדניק עשידַיי טייהרעמ יד זַא ,טשינ קפס ןייק רעבָא זיא -- קיצנַאװצ ןוא ףניפ

 לוש רעשידִיי ַא ןיא זיא סע ןעוו ןעייג סָאװ רעדניק עיצרָאּפָארּפ יד .ןלוש עשידִיי יד ןיא טשינ

 ךיוא ןוא ;עקירעמַא רעטרילימיסַא רעד ןיא יו ערענעלק ַא רעכיז זיא גנוטסעפ-שידִיי רעד ןיא

 עשידַיי ַא ָאי ןיוש ןכוזַאב סָאװ יד ייב וליפַא -- גנויצרעד עשידִיי יד טייג עניטנעגרַא ןיא

 ןיא יװ טַארוקַא -- לוש-רַאטנעמעלע ןַא ןופ ןסַאלק עטסקירעדינ יד יװ רעכעה ןטלעז -- לוש

 ןייג וצ דנַאלסיױא ןופ טסַאג םעד רַאפ חור-תחנ ַא שוריפב זיא סע .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 טקרעמַאב רע ביוא רעבָא ןלוש ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרעמיצ-סַאלק עקידתובחר יד רעביא

 סיורג רעד וצ עיצרָאּפָארּפ רעטרעקרַאפ ַא ןיא טייטש ןדַארג יד ןופ גנולייט יד זַא ,טשינ ייברעד

 יד רע טקוקרַאפ -- םידימלת לָאצ יד רענעלק ץלַא ,דַארג רעד רעכעה סָאװ -- ןסַאלק יד ןופ

 .עניטנעגרַא ןיא גנויצרעד רעשידִיי רעד ןופ םעלבָארּפ עקידרקיצ

 ןוא ןרעגנִיי ַא הליהק רעד ןופ טפַאשרעריפ-טּפיױה רעד ןיא ןענופעג 1961 ןיא בָאה ךיא

 סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ יד ןופ ץיּפש ןיא .1948 ןיא יו ,טנעמעלע ןטריזיניטנעגרַא רעמ

 טרילָאזיא ױזַא טשינ טייוו ןיוש ןענייז סָאװ ,רוד ןטייווצ ןופ םינקסע עקירָאילטימ טציא ןעייטש

 -רעירפ יד טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סע יװ ,דנַאל ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא םעד ןופ

 טניז בושי םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא גנוניישרעד עטסוויטיזָאּפ יד זיא סָאד .םיגיהנמ עקיד

 עקיטנייה יד זַא ,ליפעג ַא ןופ ןעיירפַאב טשינ ךיז ןעמ ןעק ָאד ךיוא רעבָא ;ךוזַאב ןטשרע ןיימ

 רעקידנעמוקפיוא רעד זַא ,טשינ ךיז טעז סע ."עסַאר; רעקידנדניװשרַאפ ַא וצ ןרעהעג סרעריפ

 -רַאפ עפיט ַא ןקינייארַאפ ךיז ןיא ןלעװ סָאװ ,םינקסע עשידִיי ןופ ןערדַאק ןבעגסױרַא לָאז רוד

 ןוא ךַארּפש רעשידַיי רעד וצ טפַאשביל ַא ,רוטלוק רעשַיעּפָאריײא-חרזמ רעד ןיא טײקטלצרָאוװ

 ןלַאנָאיצַאנ ןשידִיי רַאפ גרָאז טימ עניטנעגרַא ןופ ןסעצָארּפ-סנבעל יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא

 -יצעּפס יד זַא ,ארומ בָאה ךיא .טלעוו רעד וצ גנוִיצַאב ןיא סָאטַאּפ ןלַאיצָאס ַא טימ ןוא םויק

 רעד ןיא בושי םעד ןופ טיײקשירעפַאש רעד וצ ןגָארטעגוצ ליפיוזַא ןבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ עשיפ

 -ייטש ןרעװ ,ןעמַאר עקיטציא יד ןיא ןריורפרַאפ ןביילב ןלָאז ייז ביוא ,ןלעװ ,טײהנעגנַאגרַאּפ

 .טפנוקוצ רעוויטַאערק ַא ןופ געוו םעד ףיוא רענ

 יד

 בושי םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טייקשיפיצעּפס רעד ןופ ןטקעּפסַא עקידרקיע יד ףיוא

 ןעוועג ןענייז ץוביק םעד ןופ סרעגיילטנורג יד .ןביוא טיידעגנָא ןיוש ךיא בָאה ,עניטנעגרַא ןיא

 ַא ןופ ןפירגַאב ןיא טשטייטעגסיוא ןייז שידִיי ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע :עטריטנעירָא-שִיעדיא

 רוטלוק עשידִיי עיינ יד טַאהעג רעטנעצ ריא ןיא טָאה סָאװ עיפָאזָאליפ רעכעלטלעוו-שידַיי

 ןעגנולעג ייז זיא ןבעל ןקימורַא םעד ןופ טיײקטרילָאזיא רעייז תמחמ .ךַארּפש עשידִיי יד ןוא

 תמחמ ןבָאה ןעגנוָיצַאב עקיזָאד יד ןוא ,ןעמייה עטלַא יד ןופ ןעגנוָיצַאב-רוטלוק ןצנַאלפוצרעביא

 -לעזעג ןטסעפ ַא ןגָארקעג גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ עיצַארַאּפעס רעשימַאנָאקע רעד

 טשינ ןטנעמעלע עלַאקידַאר עשידַיי יד ןבָאה ,בושי םעד ןופ ןרענָאיּפ יד יו .דוסי ןכעלטּפַאש

 "יא טלעטשעגנייא רעַירפ ןופ ַא ,טַאהעג סע ןבָאה ןטַאטש יד ןיא רימ יװ ,ןפמעקַאב וצ טַאהעג

 םעד ףיוא ןלעטש טנעקעג ןטרעוו-רוטלוק ענעגייא ערעייז רעבירעד ןבָאה ייז .ןבעל טסקינייװענ

 "רעד ןבָאה עלָאר עקיטכיוו-רעיוהעגמוא ןַא .בושי םעד ןופ םויה-רדס םעד ןיא ץַאלּפ ןטשרע

 רעד ןיא טריפעגניײײרַא בושי רעניטנעגרַא םעד ןבָאה סָאװ ,סעינָאלָאק עשידִיי יד טליּפשעג ייב
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 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 ךעוועג ללכ ךרדב ןענייז ןטסינָאלָאק עטשרע יד .קלָאפ ןשידִיי םעד ןופ טײקשיטַאבעלַאב-טלעוו

 רעבָא -- ןעגנוגעװַאב עלַאקידַאר ןופ ןוא סעירָאעט עשיטסירַאלוקעס ןופ טייוו --- ןדִיי עמורפ

 וויא עּפָאריײא-חרזמ ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןופ ךיז ןצנַאלפרעביא סָאד ייז זיא עקַאט רַאפרעד

 טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןטנַארגימיא יד יו רעגנירג ךָאנ ןעמוקעגנָא עניטנעגרַא רעטייוו רעד

 -רעמ רעד ןופ טלײטעגּפָא ןעוועג שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ רָאנ טשינ ןענייז ייז .טעטש יד ןיא

 יז ןבָאה .טצענערגעגּפָא ןעוועג לַאיצָאס ןוא שיפַארגָאעג ךיוא ןענייז ייז ;גנורעקלעפַאב-טייה

 'נבעל דרע רעיינ רעד ףיוא ןריצודָארּפער טנעקעג ןעגנוריוויטָאמ עשיטסישידִיי ןָא רעבירעד

 עלעירָאטירעט ַא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןבעגעג ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןבָאה סָאװ ןעמרָאפ

 -רָא ןַא טימ טָאטש ןיא ןעמוקעג סעינָאלָאק יד ןזָאלרַאפ םעד ךָאנ ןענייז רעדניק ערעייז .עזַאב

 ךיוא ןענייז ייז .ןסערעטניא עשידִיי ןיא ןוא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא טייקטבעוורַאפ רעשינַאג

 טָאה סָאװ גניר רעד ןרָאװעג םורַא ױזַא ןענייז ןוא גנולושסיוא רעניטנעגרַא ןַא טימ ןעמוקעג

 ,םורַא ןשידַיי-טשינ םעד טימ ץוביק ןשידִיי םעד ןדנוברַאפ

 עשיטנַארגימיא ערעייז ןופ טייקמורפ יד סעינָאלָאק יד ןופ טכַארבעגטימ טשינ ןבָאה ייז

 -ידַיי עכעלטלעוו יד סָאװ ערעפסָאמטַא רעד ןיא ןבעלניירַא טנעקעג ךיג ךיז ייז ןבָאה ,ןרעטלע

 -רַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז זַא טרפב ;סערייא-סָאנעוב ןיא ןפַאשעג ןבָאה טרעריכ עש

 טָאה סָאד .דנַאל םורפ ןייק טשינ רעבָא סע זיא ,דנַאל שילױטַאק ַא זיא סע םגה סָאװ ,עניטנעג

 בושי רעשידִיי רעקיצנייא רעד ןדליבסיוא ךיז לָאז טרָאד זַא ,םעד וצ ןגָארטעגוצ קיצניװ טשינ

 טיײקשידִיי עכעלטלעוו סָאװ -- לארשי תנידמ ןופ רשפא םַאנסיױא םעד טימ -- טלעוו ועד ןיא

 .עיגילער ןופ רעכעה ןייטש טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא לָאז

 -סער ןרשכ ןייא סערייא-סָאנעוב ןיא ןענופעג ָאי ןיוש ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ייב בָאה ךיא

 ןיא זַא ןענופעג ךיוא רעבָא בָאה ךיא ;1948 ןיא טריטסיזקע טשינ טָאה סָאװ סעּכע ,ןַארָאט

 ןענייז ,ןעמונעגנעמַאזוצ עיפלעדַאליפ ןוא עגַאקיש יװ ןדַיי רעמ טָאה סָאװ ,עניטנעגרַא ץנַאג

 ַא טימ ,עקירעמַא-ןייטַאל ץנַאג .דנַאלסיױא ןופ ענעמוקעג עלַא -- םינבר 12 יװ רעמ טשינ ָאד

 ךָאנ גָאט ןקיטנייה םעד וצ זיב טָאה ,ןָאילימ לטרעפ יירד רעבירַא ןופ גנורעקלעפַאב רעשידִיי

 -ער ַא יו טשינ טריסערעטניא ןינע רעד טָאה ךימ .בר ןקיטרָא ןייא ןייק ןבעגעגסױרַא טשינ

 -עגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,בָאה ךיא .גנוניישרעד עשיגָאלָאיצָאס ַא יו רָאנ ,םעלבָארּפ עזעיגיל

 -וק יד ןטלַאה טעװ סָאװ ,טשינ עיגילער דלַאביװ :טגערפעג ,העיסנ רעטשרע ןיימ ןופ טרעק

 רעד טימ ןצונַאב וצ ךיז ןרעהפיוא ןלעװ ייז יו םעד ךָאנ ,טײקשידִיי ייב תורוד עקידנעמ

 זיא סע יװ -- ןעשעג טעװ סָאד ןעוו זַא ,טגָאזעגסיױוארָאפ טלָאמעד בָאה ךיא ?ךַארּפש רעשידִיי

 -ערג טימ עניטנעגרַא ןיא ןענַאּפש עיצַאלימיסַא יד טעװ -- ןעשעג לָאז סע זַא קידנדײמרַאפמוא

 רעטייווצ ןיימ ףיוא ךיא בָאה רעדייל ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא יו טירט ערעכיג ןוא ערעפ

 ןעוועג רעכיז ןטלָאװ סע ןוא ;גָאזסיוארָאפ ןיימ ןקיטעטשַאב וצ ןזייװַאב גונעג טַאהעג העיסנ

 ,לארשי תנידמ ןעמוקעגפיוא טשינ טלָאװ ןשיווצ ןיא ןעוו ,ןזייווַאב רעמ ךָאנ

 -עד זיא ךוזַאב רעד רעבָא ,1961 ןיא יו רערעגנעל ַא ןעוועג ךוזַאב ןיימ זיא 1848 ןיא

 ןבָאה רָאטקעס ןקיזָאד םעד וצ .רָאטקעס-שידִיי םעד ףיוא טרירטנעצנָאק רעמ ןעוועג טלָאנ

 ןעוועג ןענייז סָאװ ןלַאוטקעלעטניא עטלושעגסױא-שינַאּפש ןיא עטלייצעג יד טרעהעג דיוא

 םייב טייקירעוש םוש ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידַיי ןיא וויטקַא

 ןעוועג רָאנ ןענייז ייז זַא ,ןיילק ױזַא ןעוועג זיא לָאצ רעייז .שידִיי ףיוא ייז טימ ךיז ןדיירפיונוצ

 -עג טשינ ךָאנ טָאה ץוביק רעניטנעגרַא רעד זַא ,ללכ םעד טקיטעטשַאב טָאה סָאװ םַאנסיוא יד

 ףיוא ןסערעטניא עשידִיי עריא וצ קורדסיוא טיג סָאװ עיצנעגילעטניא ןייק טלקיװטנַא טַאה

 עיצנעגילעטניא ַאזַא זַא םינמיס עטלוב ןעזעג ןיוש ךיא בָאה ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ייב .שינַאּפש

 עשידִיי טנזױט ףלעװצ יד ןשיוװצ ןפָארטעג יז בָאה ךיא .ףיוא ָאי קידכעלעמַאּפ רעייז טמוק

 ַא ןופ ןלַאוטקעלעטניא טנגעגַאב בָאה ךיא .טעטיזרעווינוא רעסערייא סָאנעוב ןיא ןטנעדוטס

 -ניא עשידִיי ןופ ערעפס רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,טעטילַאװק רעשימעדַאקַא רעכיוה רָאג

 טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ידכ .רָאטקעס-שידִיי םעד וצ טשינ רעמ ןרעהעג ייז רעבָא ,ןסערעט
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 -ייו םעד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה סָאד .רעצעזרעביא ןַא וצ ןעמוקנָא טזומעג ןיוש ךיא בָאה ,ייז

 רעטנעצ ַא שיטקַאפ זיא ץוביק םעד ןופ ויטקַא רעטריטנעירָא-שידַיי רעד זַא ,טקַאפ ןקידקיט

 ןופ סרוק םעד ןיא טנגוי יד טריפעגניירַא .דנַאלרעטניה ַא ןָא עילָאּפָארטעמ ַא :עירעפירעּפ ַא ןָא

 רעד רָאנ ,שידַיי ףיוא הליהק רעד ןופ ןטעטיױויטקַא עקיברַאפ-ליפ יד טשינ ןבָאה ןבעל ןשידַיי

 ,לארשי תנידמ ןיא סערעטניא

 טפַארק עקידנקינייארַאפ יד ןצַאשּפָא סָאמ רעלופ רעד ןיא ןעמ ןעק עניטנעגרַא ןיא טשרע

 םיחילש יד ןגעק תונעט טּפָא ץנַאג טָאה ןעמ .תוצופת יד ןיא סיוא טקריוו לארשי תנידמ סָאװ

 -כערַאב תונעט יד ןענייז ללכ ךרדב .טלעוו רעד ןיא םיבושי עשידִיי יד וצ טקיש לארשי סָאװ

 יד ןופ טפַאשטנעק רעייז טימ ,טקַאט רעייז טימ סיוא ןטלעז ךיז ןענעכייצ םיחילש יד :עטקיט

 -רעל וצ ןליוו רעייז טימ ,טקישעג ןרעוו ייז עכלעוו וצ רעדנעל יד ןיא ןשרעה סָאװ ןעגנוגנידַאב

 יבגל טייקוויטיסנעס רעייז טימ רעדָא ,רעדנעל עקיזָאד יד ןיא רָאפ תמאב טמוק סע סָאװ ןענ

 .ץנעטסיזקע רעייז ןופ דוסי םעד רַאפ ןטכַארטַאב םיבושי עשידִיי עקיטרָאד יד סָאװ ןטרעוו יד

 .ןדַיי רעניטנעגרַא יד טַאהעג חטש םעד-טָא ףיוא ןבָאה גנורַאפרעד עכעלקילגמוא-רענוזַאב ַא

 טָאה ,ךַארּפש רעשידִיי רעד םורַא ךיז טיירד ןבעל-ללכ טריזינַאגרָא ץנַאג רעייז סָאװ ,ייז וצ

 ןפירגַאב עשלַאפ טכַארבעגטימ ללכב ןבָאה ייז סָאװ םעד ץוח ,ןבָאה סָאװ םיחילש טקישעג ןעמ

 ןדייר וצ קַאמשעג ןטכעלש םעד טַאהעג ךָאנ ,תוצופת יד ןיא טייקשירעפעש רעשידַיי רעד ןגעוו

 ,ךעלריטַאנ ,סָאד טָאה .גנויצרעד רעשידַיי רעד ןיא שידִיי ןופ טײטַאב םעד ןגעוו ץַאשגנירג טימ

 םעד ןופ ןרָאצ ןטנידרַאפ םעד ןפורעגסױרַא טָאה סע ןוא טכַארבעג טשינ בושי םעד ןצונ ןייק

 ויטקַא ןקיזָאד םעד ןופ סרעגָאזטרָאװ עקיטכיוו ןעוו רעבָא .ויטקַא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידִיי

 -עג טָאה שידִיי סָאװ ןרעװנָא יד רַאפ דלוש-טפיוה יד םיחילש עקיזָאד יד ףיוא ןפרַאװ ןליוו

 יו טימרעד רָאנ ןזייװַאב ןוא טושּפ וצ לסיב ַא ןינע םעד ןיוש ייז ןכַאמ --- עניטנעגרַא ןיא ןטיל

 ןייק טושּפ ןבָאה ייז זַא ,זיא תמא רעד .טייקכעלקריוו רעד ןופ ןסירעגּפָא ןענייז ןיילַא ייז טייוו

 ןופ בור םעד ןוא ייז ןשיװצ זיא סע ביוא ןוא ;תורוד עשידַיי ערעגנַיי יד טימ טשינ טקַאטנָאק

 יד טָאה -- גנודניב ַא ןַארַאפ ךָאד רָאטקעס-שידִיי םעד ןופ ןסיורד ךיז טניפעג סָאװ בושי םעד

 ןענעגעגַאב לארשי םורַא ןוא תבוטל סעיצקַא ןיא זיולב .לארשי תנידמ אקווד ןפרָאװעג קירב

 -חרזמ יד ,עקידנדײר-שינַאּפש יד ןוא עקידנדייר-שידַיי יד -- עניטנעגרַא ןופ ןדִיי עלַא ךיז

 עמורפ יד ,ענעריבעג-וויטַאנ יד ןוא ןטנַארגימיא עשטייד יד ,עשידרפס יד ןוא עשיעּפָארײא

 ,םורַא עלַא ייז טמענ סָאװ טייק יד זיא לארשי תנידמ וצ גנוָיצַאב .עמורפ-טשינ יד ןוא

 ןופ .טלעו רעד ןיא רעטסשיטסינויצ רעד רשפא עניטנעגרַא ןיא ץוביק רעד עקַאט זיא

 טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,ןייז טשינ דייר ןייק וליפַא לייוורעד ןעק ןטרָאד ןופ הילע רעסיורג ןייק

 יו םילוע ליפ ױזַא לָאמ ייוצ יו רעמ עניטנעגרַא טיג ןדִַיי לטנעצ ַא יו רעקיצניװ טימ זַא

 ןרַאטקַאפ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ עטנָאמרעד-ןביוא יד ןענייז ךעלריטַאנ .עקירעמַא-ןופצ

 -סינויצ יד ןופ אצויילעוּפ רעד ךיוא סָאד זיא סָאמ רעניילק ַא ןיא טשינ רעבָא ,וצרעד םימרוג

 .בושי םעד ןיא ןשרעה סָאװ ןעגנומיטש עטויוי

 .ה

 ןצונַאב סָאד טריציפיטנעדיא סָאװ םזישידִיי םענעבירטעגרעביא ןופ עיגָאלָאעדיא ןַא תמחמ
 עגנוי יד ןרעוו ,קלָאפ ןשידִיי םעד וצ טייקירעהעגוצ טימ ןושליגנַאגמוא ןַא יו שידִיי טימ ךיז

 "קריוו רעשידִיי רעד וצ םינּפ םעד טימ ןָאטעג רעק ַא ךיז ןבָאה סָאװ ןלַאוטקעלעטניא עשידַיי
 -טרָאװ ןוא -רוטלוק עטנעקרענָא יד דצמ ןשינעכוז ערעייז ןיא טקיטומרעד קיצניוװ טייקכעל
 עדמערפ סעּפע יװ ןסיוטשרַאפ וליפַא ייז ןרעװ ןעניז ןסיוועג ַא ןיא .בושי םעד ןופ סרעגָאז

 זיב זיא רע ןכלעוו ףיוא רשיה ךרד םעד ןופ בושי םעד ןריפּפָארַא ןליוו סָאװ סרעגנירדניירַא
 ךיז טמערופ סָאװ עלַאקס-ןטרעװ עשידַיי יד זַא זיא טַאטלוזער רעד .ןעגנַאגעג קיטסייג טציא

 גונעג סױרַא טשינ טזייו עיצנעגילעטניא רעשידִיי רעטריזינַאּפש רעד ןיא סיוא זייווכעלסיב
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 ןָא ביײהנָא ןופ ץוביק םעד טעטלַאטשעג ןבָאה סָאװ ןטרעוװ-סקלָאפ יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ

 ןלענָאיסעּפָארּפ עשידִיי טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןסעומש עקילָאצמוא ןופ ךמס םעד ףיוא

 ןעמוקעג ךיא ןיב -- רעירַאטיסרעװינוא :עניטנעגרַא ןיא ייז טפור ןעמ --- סרעקימעדַאקַא ןוא

 "ידִיי רעד ןדָאש רעמ ךס ַא טגנערב םזילַאטָאט רעשיטסישידִיי רעד זַא גנוגייצרעביא רעד וצ

 -עג ןופ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפמוא יד ךיוא לָאמוצ ןוא ,טײקשיטקַאטמוא יד יוװ ךַארּפש רעש

 ,לארשי ןופ םיחילש עסיוו

 ןעגנוטייצ-גָאט עשידִיי רעניטנעגרַא יד רעקינייװ-רעמ קידנגלָאפכָאנ ,לשמל ,ךיא בָאה טָא

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא ןופ םענרַאפ םעד ןופ ףירגַאב ןייק טַאהעג טשינ ,ןרָאי רַאפ

 עגָאגַאניס ַא -- עניטנעגרַא ןיא ןפָארטעג ךוזַאב ןטייווצ ןיימ תעב בָאה ךיא סָאװ סעיצוטיטסניא

 סָאװ ,שידִיי ףיוא ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עטכוזַאב טוג יד ייב .טנגוי רעשידִיי ןופ

 רעייז ןעזעג ךיא בָאה ,דנַאלסיױא ןופ טסַאג םעד ףיוא םשור ןטקיטכערַאב ןוא ןפיט ַאזַא ןכַאמ

 טנעקעג טשינ לָאמ עדייב בָאה ךיא ןוא ;1961 ןיא רעקיצניװ ךָאנ ןוא 1948 ןיא טנגוי קיצניוז

 ןענייז סָאװ רעדניק רעטנזיוט יד ןענייז ּוװ :עגַארּפ רעטושּפ רעד ףיוא רעפטנע ןייק ןגירק

 ייז ןופ לפיו טשינ סייו ךיא ?עניטנעגרַא ןיא ןלוש עשידִיי עקיטרַאסיורג יד ןעגנַאגעגכרוד

 -דַאטרעביל רעוויטַאװרעסנָאק-בלַאה רעד ןופ עגָאגַאניס-טנגוי רעד ןיא טנייה ךיז ןעניפעג סע

 תלבק וצ ןיהַא ןעמוק קיטיירפ ךָאנ קיטיירפ זַא ָאי רעבָא סייו ךיא ,סערייא סָאנעוב ןיא לוש

 ןוא טסנרע רעטסערג רעד טימ ךיז ןעִיצַאב סָאװ "סרעשזדייע-ןיט; 800 זיב 600 ןופ תבש

 יד ןײילַא ךיז ןופ וצ ןלעטש ייז .ןָא ןילַא ןריפ ייז עכלעוו טימ תוליפת יד וצ טייקכעלרעייפ

 םעד ןיא ליײטנָא ןוויטקעלָאק ַא יז ןעמענ תובהלתה רעתמא טימ ןוא ,האירק ילעב יד ןיא םינזח

 תבש) ייז ןעמוק ןענעװַאד רָאנ טשינ רעבָא .שינַאּפש ףיוא ייס שיערבעה ףיוא ייס ןענעװַאד

 ןיא ליײטנָא ןטסקיטכיט םעד ךיוא ןעמענ ייז ;(עכעלטנגוי 2300 םורַא לוש ןיא ןעמוק ירפ רעד ןיא

 -בישעג רעשידִיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא ןסרוק ןייא ןסילש סָאװ לוש רעד ןופ ןטעטיױװיטקַא יד

 ןכָארטשעגרעטנוא ייברעד ףרַאד סע .המודכו ,ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד ,גנַאזעג שידִיי ,עט

 טשינ לָאמטפָא ןעק ןוא טקַאּפעגרעביא דימת זיא עגנוי יד רַאפ לוש-רעדניק יד תעב זַא ,ןרעוו

 טסייה עגָאגַאניס-רעטומ יד ,אפוג לוש-דַאטרעביל יד זיא ,ןעמוק ןליוװ סָאװ עלַא יד ןעמענניירַא

 .טשינ -- ןרעטלע יד ;ןענעװַאד ןעייג רעדניק יד .םיתבש עכעלנייוועג יד ןיא קידייל טעמכ ,סע

 סָאװ גנוניישרעד ַא טימ ןָאט וצ עניטנעגרַא ןיא רימ ןבָאה יצ ןסיוו טלָאװעג בָאה ךיא

 טימ :ונייהד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רוד ןקיטציא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא

 םעד ךרוד סע יז טכוז ,לארשי ללכ טימ גנוטפעהַאב ָאי ןיוש טכוז טנגוי יד ביוא זַא טקַאפ םעד

 ךיז בָאה ךיא ןעמעוו ייב סרעוט-רוטלוק ןוא סרעביירש עשידַיי יד .עגָאגַאניס רעד ןופ לַאנַאק

 עכלעזַא ייז ןשיוצ ןעוועג .ןבעג טנעקעג טשינ רעפטנע ןייק רימ ןבָאה טגערפעגנָא םעד ןגעוו

 -יישרעד עקידנעייגייברַאפ ַא ,טע :טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא ןינע ןצנַאג םעד ןבָאה סָאװ

 טשינ סָאד ןוא -- ןזָאלרעביא טשינ ךיז ךָאנ רוּפש ןייק ןוא ןדניוװשרַאפ דלַאב טעװ סָאװ גנונ

 -נַא .ןסקַאװ ןייא ןיא טלַאה ןוא טלַא רָאי יירד ןיוש זיא לוש-טנגוי יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג

 ּפַאטע רעשיטנַאלימיסַא ןַא :גנוניישרעד עכעלדעש ַא יװ טלּפמעטשעג וליפַא סָאד ןבָאה ערעד

 .ךַארּפש רעשידַיי רעד ןופ ןוא טייקכעלטלעוו ןופ טנגוי עשידִיי יד ןסיײרּפָא ןופ סעצָארּפ םעד ןיא

 זיא טנגוי עשידַיי יד סָאװרַאפ ןרעלקרעד טנעקעג טשינ ייברעד ןפוא םושב רעבָא ןבָאה יז

 טעיב ןעגנומענרעטנוא עשידַיי ןייק וצ טעדנירגעג ךיז טָאה לוש עזעיגילער יד רעטזייא ךיוא

 רעד טימ ןשטייטרַאפ טכוזעג לוש רעד ןופ גלָאפרעד ןצנַאג םעד ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .ןעמוקעג

 ײבַאר רעוויטַאװרעסנָאק רעגנוי ַא -- רעריפ ןקיטסייג םעד ןופ טייקיעפ רעכעלנייוועגרעסיוא

 -רעד ןָא ,שינַאּפש טרָאװ ַא ןָא טָאה ןוא ןטַאטש יד ןופ ןעמוקעג קירוצ רָאי יירד טימ זיא סָאװ

 זיא .טיובעגפיוא ןיילַא גנידצלַא -- טפַאשלעזעג רעד ןופ ףליה רעקידתושממ ןָא ןוא גנורַאפ

 -ַאב םעד ןופ רעטכָאט יד) יורפ ןייז ןוא רעיימ לַאשרַאמ ײבַאר :תמא רעסיוועג ַא ָאד -םעד ןיא

 -נייועגרעסיוא עקַאט ןגָאמרַאפ (ןַאמדירפ רָאדָאעט ײבַאר ןוויטַאװרעסנָאק רענַאקירעמַא ןטנַאק

 -עג ןבָאה ייז סָאװ החלצה יד טַאהעג םעד ןָא ןטלָאװ ייז יצ קפס ַא זיא סע ןוא ןטייקיעפ עכעל
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 -עט רעייז ןופ גלָאפרעד םעד ןרעלקרעד וצ ןיילַא ןטייקיעפ ערעייז טימ ווּורּפ רעד רעבָא ;טַאה

 טעברַא רעייז ןיא הכרב טַאהעג ןבָאה סרעיימ יד .טייקיטכיזצרוק ןופ קורדסיוא ןַא זיא טייקיט

 רעד ןופ רעצרעה יד ןיא סענורטס ףיוא ןגָאלשוצנָא ױזַא יו טסּוװעג ןבָאה ייז לייוי רַאפרעד

 יז ןטלָאװ ןטייקיעפ ערעייז עלַא טימ .ןליּפש ייז ףיוא לָאז ןעמ זַא .טרַאװעג טָאה סָאװ טנגוי

 ןוא -- ןצנַאלפ ערעייז רַאפ ןדָאב ןפייר ַא טשינ ןעניפעג ייז ןעוו טכיירגרעד טַאהעג טשינרָאג

 -קסּפ ןרערעווש ןייק ןופ טשינ סייוו ךיא .טזָאלכָאנרַאפ רָאטקעס-שידִיי רעד טָאה ןדָאב םעד טָא

 זַא טקַאפ רעד יו רָאטקעס ןקיזָאד םעד ןופ סרעריפ יד ףיוא ןגָארטסױרַא ןעק ןעמ סָאװ ןיד

 םוצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ןעגנולקיװטנַא יד רַאפ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ ןיטולחל ןענייז ייז

 -ָאיצַאר עשיטסַאטנַאפ טציא ייז ןכוז טייקטיירגעגוצ-טשינ רעד תמחמ ןוא ;לוש-טנגוי יד ןבעל

 סע זַא .ייז ןופ ןענרעל וצ סעּפע טָאטשנָא ןעגנולקיװטנַא יד ןריזימינימ וצ ידכ סעיצַאזילַאנ

 גנוגעוװַאב-לוש יד יצ רָאנ זיא עגַארפ יד ;רָאלק זיא לוש ןייא רעד-טָא ייב ןביילב טשינ טעוו

 רעדָא ,לַאפ רעד טציא זיא סע יװ ,רעטנעצ ןטריטנעירָא-שידִיי םעד ןופ ןסיורד ןביילב טעװ

 -נענרעד רעקיטסייג רעקיטייזנגעק ןופ דוסי םעד ףיוא ןרעו טבעוװעגניירַא םיא ןיא טעװ יז

 ףיוא רעפטנע םעד ןופ קיגנעהּפָא סָאמ רעשּפיה ַא ןיא זיא בושי םעד ןופ טפנוקוצ יד .גנורעט

 ןעמעלבָארּפ עלַאוטקורטס ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא יד וצ זדנוא טגנערב סָאד .עגַארפ רעדיטָא

 : ,הליהק רעד ןופ
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 גנורעדנּוװַאב ליפוזַא סױרַא טשינ טפור עניטנעגרַא ןופ ןבעל ןשלהק םעד ןיא ךַאז ןייק

 ןקיליוויירפ סיואכרוד ַא ףיוא .סרעוט-ללכ יד ןופ טייקנבעגעגרעביא יד ןוא טייקיירטעג יד יוװ

 ןיא יו סעיצוטיטסניא עשלהק יד ןופ ןעָארויב יד ןיא טייצ רעמ רשפא ייז ןעגנערברַאּפ ןפוא

 ןבעגסױרַא ןוא ןעגנודײשטנַא ןכַאמ טימ טשינ ךיז ןענעגונַאב ייז .ןטפעשעג עטַאװירּפ ערעייז

 סָאװ ןעמעלבָארּפ עלַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז יונעג בוח רעייז רַאפ סָאד ןטלַאה ייז :סעיזיצעד

 ןפרַאד ייז סָאװ סעיצקַא יד וצ ןוא ןגָארטסױרַא ןפרַאד ייז סָאװ ןסולשַאב יד וצ תוכייש ַא ןבָאה

 ךיוא רָאנ ,גנוָיצַאב רעמערַאװ ַא טימ רָאנ טשינ סיוא ךיז טנכייצ טייקיטעט רעייז .ןעמענרעטנוא

 הווצמ ןופ ףירגַאב רעד רעבָא ,ןדַיי עכעלטלעוו עקַאט ןענייז ייז .םענַאב ןטנעגילעטניא ןַא טימ

 טעברַא רעייז ןיא ָאד רעבירעד זיא -- סעבַאגפיוא עשלהק וצ גנַאגוצ רעייז טריזירעטקַארַאכ

 -עּפ רעד זַא טשינ רעבָא ייז ןעעז רעדייל .ליצ רערָאלק ַא יא גנוריוויטָאמ עלענָאיצידַארט ַא יא

 .ףוס ןייז וצ ךיז טרעטנענרעד טעברַא רעשלהק רעד ןיא םזירַאטנולָאװ ןקיסיואכרוד ןופ דָאיר

 ךיז טעוװ דָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןעוו םוקַאװ ַא ןופ גנופַאש יד ןטיהרַאפ וצ גונעג טשינ ןעוט ייז

 .ןקידנע

 ןענעקירט סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ענייז ןופ סעיצקנופ יד ,טסקַאװ בושי רעד

 ,םוטלַאנָאיסעּפָארּפ רעכעלטפַאשלעזעג רעשידִיי ַא ןרעװו טלושעגסיוא טשינ טעװ סע ביוא .סיוא

 קילדנעצ רָאּפ עטסטנעָאנ יד ןיא לָאז הליהק רעד ןופ רוטקורטס עצנַאג יד זַא ,רַאפעג ַא ָאד זיא

 רעקידנרידוטש רעד ןופ רָאנ ןליישסיוא ךיז ןעק םוטלַאנָאיסעּפָארּפ ַאזַא .ןכערבנעמַאזוצ רָאי

 טשינ טנייה ךיז טניפעג ,ןריטנעצקַא לָאמ ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד ,טנגוי עקיזָאד יד ןוא -- טנגוי

 -ַאטסנָאק וצ זיא ןיוש .ןצנַאטסניא-הליהק עלעיציּפָא יד ןופ העּפשה רעקידרקיע רעד רעטנוא

 טגָאמרַאפ ,םעלבָארּפ עטסנרע ןייק טשינ לייוורעד ךָאנ זיא יז םגה ,סָאװ גנוניישרעד ַא ןריט

 -ַארקָאמעד רעד רַאפ הנכס ַא ןרעװ וצ טייצ רעד טימ ןטייקכעלגעמ עלעיצנעטָאּפ עלַא ךיז ןיא

 -רעטניא עגונב עיצַאמרָאפניא רַאפ טוטיטסניא םעד ןעניז ןיא ָאד בָאה ךיא .בושי םעד ןופ עיט

 ןוא רעקיטסייג רעד רעטנוא ןרָאי לָאצ ַא ןיוש טרינָאיצקנופ סָאװ ןעגנוָיצַאב עכעלטפַאשלעזעג

 -ָאק שַיושזד ןַאקירעמַא) טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא םעד ןופ טפַאשרעריפ רעלעירעטַאמ

 .(עטימ

 ןדַיי ןשיװצ ןעגנוָיצַאב יד ןָא טריר סָאװ חטש םעד ףיוא טפַאשרעּפרעק עטנעקרענַא יד
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 ַא ןיא סָאװ "ַאיַאד, יד זיא ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק םעד טנכערעגניײרַא ,ןדִיי-טשינ ןוא

 טימ טעברַאנעמַאזוצ רעגנע ןיא טייקיטעט ריא טריפ סָאװ ןוא רוטקורטס-הליהק רעד ןופ לייט

 טעטימָאק ןשידִיי רענַאקירעמַא םעד ןופ טציטשעג טרעװ סָאװ טוטיטסניא רעד .הליהק רעד

 סערעטניא-טּפיוה ןייז זַא ,טהנעט רֶע ןוא ַאיַאד רעד ןופ טעטירָאטױא יד לעמרָאפ טנעקרענַא

 -ניא עשיטנעטיוא םעד ןגעוװ ןלעטשוצ ןיא ןוא ןעגנוָיצַאב עכעלטפַאשלעזעג ןרידוטש ןיא טגיל

 םעד ןעזעג בָאה ךיא יו םעד ךָאנ רעבָא .בושי םעד ןופ ןענַאגרָא עקירעהעג יד וצ עיצַאמרָאפ

 -יא ןוא ןטייקיטעט ענייז טימ טנַאקַאב ךיז לסיב ַא בָאה ןוא טוטיטסניא םעד ןופ לעטשפיונוצ

 -יזָאלכָאנ יד קידנצונסיוא ,טוטיטסניא רעד (1 :תונקסמ ייווצ וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,עיגָאלָאעד

 -םעלסיב ךיז טרילבַאטע ,גנושרָאפ רעלַאיצָאס ןופ טיבעג םעד ףיוא ןזיירק-הליהק יד ןופ טייק

 יד ,ץנעטעּפמָאק עלעוטקעלעטניא יד טָאה יז רָאנ זַא טניימ סָאװ טפַאשרעּפרעק יד יװ זייוו

 ,עניטנעגרַא ןיא ןבעל םענײמעגלַא םעד ןיא גנולצרָאװרַאפ יד ןוא גנורינערט עשימעדַאקַא

 -ַאב רענײמעגלַא רעד ןוא הביבס רעשידִיי רעד ןשיווצ קירב יד ןייז וצ לגוסמ יז זיא אליממ

 דימת ךיז טעװ טוטיטסניא רעד זַא ןעניימ וצ עיזוליא ןַא זיא סע (2 .דנַאל ןיא גנורעקלעפ

 ןעלדנַאה ןבייהנָא טייצ רעד טימ טשינ טעוװ ןוא "?עיצַאמרָאפניא, ןופ ןצענערג יד ןיא ןטלַאה

 טײקצנַאג עוויטַאטנעזערּפער יד ןבָארגרעטנוא רעכיז טעװ סָאד סָאװ טנַאה רענעגייא רעד ףיוא

 טייקוויטיסנעס רעמ ןזײװסױרַא טשינ ןעמ טעװ ןזיירק-הליהק יד ןיא ביוא .ץוביק םעד ןופ

 א ןבעג טשינ ןזײרק עשימעדַאקַא יד טעװ ןעמ ביוא ,טנגוי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ

 ןיא וענילפיצסיד עלעוטקעלעטניא ערעיײיז ןופ חטש םעד ףיוא טייקיטעט רעשידִיי רַאפ עזַאב

 עקיזָאד ,יד רעדייא ןעמענ טשינ גנַאל טעװ -- ןטפַאשרעּפרעק עשיטַארקָאמעד יד ןופ ןעמַאר יד

 -רעּפרעק עכעלנע ןוא -- טוטיטסניא רעד סָאװ ןטייקכעלגעמ יד ןקעדטנַא ןלעװ ןטנעמעלע

 רעד זַא ןפָאה ףרַאד ןעמ .ייז טיג -- ןדנירג םיא םורַא ךיז טייצ רעד טימ ןלעװ סָאװ ןטפַאש

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא גנורַאפרעד רעד ןופ ןענרעל טעװ וויטקַא רעטריטנעירָא-שידִיי

 -לעזעג יד ןיא םוטלַאנָאיסעּפָארּפ ַא ןָא טעװ ןעמ דלַאביװ זַא ךיוא רע ףרַאד ןענרעל ןוא

 זַא םעד רַאפ ןגרָאז ןבייהנָא ןיוש ןעמ ףרַאד ,ןיײגַאב ןענעק טשינ ךיז סעיצוטיטסניא עכעלטפַאש

 ַא יו ןעמוקפיוא ,זדנוא ייב בצמ רעד זיא סע יו ,טשינ לָאז םוטלַאנָאיסעּפָארּפ עקיזָאד סָאד

 גנוטסעפ-שידַיי רעד ןופ סרעציש יד בוא .ןבעל עשלהק סָאד טריזינַאכעמ סָאװ עיטַארקָארויב

 ַא טימ ןלעטשנדירפוצ טשינ ךיז רעכיז ןלעװ ייז סָאװ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ עקיטפנוקוצ יד זַא ןליוו

 ןענייז סָאװ ןטרעוו יד ןופ טדמערפענּפָא ןייז טשינ ןלָאז ,סרעריפסיוא עשינכעט ןופ סוטַאטס

 זַא םעד רַאפ ןגרָאז ןבייהנָא ךיילג ייז ןפרַאד ,בושי םעד ןופ עינילטכיר יד ןעוועג טציא זיב

 ןכעלמיטסקלָאפ ןשידִיי ַא ןיא ןרעװ טלושעגסיוא ןלָאז םינקסע עלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןערדַאק

 ,טסייג

 טקנוּפ ,ןכערבנייא טמיטשַאב ץנַאג ךיז טעװ בושי םעד ןופ עיצַאלָאזיא עשימָאנָאקע יד

 םעד ןטײרּפשסױא רעכיז טעװ סָאד .עיצַאלָאזיא עשיטילָאּפ ןייז ןייא ןיוש ךיז טכערב סע יו

 ןלָאז סָאװ ןטקנוּפציטש עיינ קיטיינ ןייז ןלעװ זיא סע ןעוו יו רעמ ןוא ,עיצַאלימיסַא ןופ חטש

 סָאד -- ןטקנופציטש עכלעזַא ןעיוב .ןסיורד ןופ ןעגנוציילפרַאפ ןגעק ןקידייטרַאפ בושי םעד

 ןלָאז ןלעטש טציא ךיז זומ בושי םעד ןופ טפַאשרעריפ יד סָאװ ליצ רעקידנדײשטנַא רעד זיא

 ןלעטשרַאפ טשינ טסעג עשידנעלסיוא ןופ טגירק יז סָאװ ןטנעמילּפמָאק עטנידרַאּפ-רשכ יד

 ,ליצ םעד-טָא וצ געוו םעד ריא רַאּפ

 גא לֹא
 יא

 ןצניװָארּפ רעניטנעגרַא יד ןיא ןלַאװ עטצעל יד רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג זיא לקיטרַא סָאד

 -ָאֹּפ יד ןוא גיז רעד-טָא .ןטסינָארעּפ יד רַאפ גיז ןקידלַאװג ַא ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה סָאוװ

 ץַאשּפָא םעד ןופ טַײקיטכיר יד ןקיטעטשַאב טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ןעגנולקיװטנַא עשיטיל

 .ןבעגעג טעברַא רעד-טָא ןיא טרעוװ סָאװ עניטנעגרַא ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןופ
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 ר . :

 טא 6 0 1 2; לא יא



 טא 2

 רעלנירטש יכדרמ

 סערעטניא רעט טיט

 -וינ ַא ףיוא טנגעגַאב ךיא בָאה ,1958 ןיא ,עניטנעגרַא ןופ רעקמוא ןטשרע ןיימ ךָאנ ףכית

 -עג ךימ די-רחאלכ יװױזַא ןוא טנָאמרעד סעּפע ךיז טָאה רע .ןקסע ןטנַאקַאב ַא סַאג רעקרָאי

 ןקורדנייא עשירפ טימ לופ ןעוועג ךָאנ ןיב'כ "?תומוקמ ענעי ןיא ןעמ טרעה סָאװ ,ונ, :טגערפ

 , א ךימ רע טָאה עלייוו עצרוק ַא ."תמא ןַא ףיוא, ןלייצרעד ןעמונעג םיא רַאפרעד ןוא

 "!ץניװָארּפ ַא ,אלימ , :טקַאהעגּפָא רע טָאה רעטעּפש רעבָא ,טרעהעגסיוא

 -עג רע טָאה ןגרָאמירפ ןדעי :ןבעל ?שיטָאטשסיױרג, סמענעי טנעקעג ךיא בָאה קילעפוצ

 -ייה רָאּפ ַא ןופ זיירק םעניא ןסעזעג רע זיא טרָאד .ָארויב ןייז ןיא ןרָאפעג ןוא יסקַאט ַא ןעמונ

 רעדָא ,עיזיוועלעט ןעזעג ,בוטש ןיא ןסעזעג רע זיא טנװָא ןיא .ױזַא ןרָאי רעקילדנעצ .ןדַיי עשימ

 טנעיילעג ךיוא לָאמַא רע טָאה רשפא .זיירק ןשימייה ןופ רעדיוװ -- טניירפ טימ ךיז טנגעגַאב

 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןעגנַאגעג רע זיא טייצ וצ טייצ ןופ .טשינ ךיא ןיב רעכיז רעבָא -- ךוב ַא

 ַא רעדָא ,לסעומש ַא טּפַאכעג טרָאד ןוא -- ענובירט רעד ףיוא ןסעזעג רדסכ זיא רע ּוװ --

 ףיוא ןלייצסיוא טנעקעג רע טָאה תופיסא עכלעזַא ןופ םלוע םעד .טַאמרָאפ םעניילק ןופ לתוליכר

 ןיב'כ .טלעוו עקידנעטש ןייז ןעוועג זיא סָאד !תורוד ייווצ טניז רעמינּפ עקיבלעז יד :רעגניפ יד

 ךיוא סיױװכ .קירעהעג יװ קרָאי-וינ טָאטש יד טנעקעג וליפַא טָאה רע ביוא ,קפוסמ קרַאטש

 רע ּוװ ָאד ןוא ;עקירעמַא ןסיורג ןופ טעטש ןינמ ןצנַאג ַא ןכוזַאב וצ ןזיװַאב טָאה רע יצ ,טשינ

 רָאנ רעדיוו ךיז ןוא -- ייוצ רעדָא טכַאנ ַא טגנערברַאפ רָאנ רֶע טָאה ,ןעמוקעג ָאי ןיוש זיא

 בָאה סעּפע .ץלַא סָאד .ןבירשעגכרודַא םיא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,עשימייה רָאּפ יד טימ טנגעגַאב

 ;ןדַאלניײא םיא לָאז עיצַאזינַאגרָא עשידִיי-טשינ ןוא עסיורג ַא זַא טרעהעג טשינ לָאמנייק ךיא

 טכוד ןוא -- ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ לָאמנייק ןעמָאנ ןייז זיא עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ..גנוטַארַאב ַא ףיוא ןטעברַאפ טשינ לָאמנייק םיא טָאה טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד זַא ,ךיז

 .לקניוו טצענערגַאב ןייז ןיא ןבילבעג זיא רע :ללכה

 ."תומוקמ ענעיא וצ לוטיב טימ לופ ןייז וצ טרעטשעג טשינ ירמגל םיא טָאה סָאד רעבָא

 ןעוועג טשינ שוריפב זיא רע ןוא ?קעה םענעפרָאװרַאפ ַאזַא ןגעו ןרעה וצ ןיוש רע טָאה סָאװ

 "סורג ַא ןבעגּפָאא טווּורּפעג ךיא בָאה ,עניטנעגרַא ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ ךָאנ .רעקיצנייא רעד

 ;דלודעג טימ טרעהעגסיוא ,תוביס המכ בילוצ ,ךימ ןעמ טָאה .סענובירט ענעדיישרַאפ ףיוא

 זַא ,אלימ :הבוט ַא ןָאט ןימ ַא ןעועג טרָאפ זיא'ס רעבָא -- תולאש עכעלטע טגערפעג וליפַא

 עניטנעגרַא טימ :ןריזינָאריא ָאד ןעמ ןגעלפ טלָאמעד עקַאט -- -- -- ןלייצרעד אקווד ליוװ רע

 עכלעזַא ןוא ןעוועג טרָאד ןיוש ןענייז סָאװ עכלעזַא -- ןדִיי ןטרָאס ייווצ זיולב ךיז ןריסערעטניא

 ...ןרָאפ וצ ךיז ןטיירג סָאװ

 וליפַא ןוא -- רעוט-ללכ ערעזדנוא עלַא טעמכ :תמא לסיב רָאּפש ַא טקעטשעג טָאה ָאד ןוא

 -רעד עטייוװ-רָאג ַא סעּפע יװ עניטנעגרַא עשידִיי סָאד ןעמונעגפיוא ןבָאה -- ןשטנעמ-רוטלוק

 טנעקעג טשינ ריא ייז ןבָאה סערעטניא ןכעלכעלפרעביוא ןופ טונימ עכעלטע יװ רעמ .גנונייש

 .דייר יד טשינ טציא זיא ןעמַאנסיױא ןופ ."ןעקנעש;

 ןענייז ,ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ןופ ,1962 רעבמעווָאנ ,טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ?טציא ןוא

 !עניטנעגרַא ןופ סורג ַא ןרעה ןליוו רימ :תושקב לסיב ןייש ַא ןעמוקעג

-- 6011 -- 



 סערייא סָאנעוב ןיא הליהק רעשידִיי רעד ןופ סקנּפ

 -רעד שזַא ןבָאה סָאװ ,תועידי ענעי טקריוװעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה ָאד זַא ,ךיא סייוו יאדװַא

 ךכַאז רַאפ ץרא-ךרד ָאד ןעמ טָאה ,עודיכ .ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןופ ּפעק-טּפיױה יד וצ טכיירג

 טָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמב .ץלַא טשינ רעבָא זיא סָאד ."סנייל-דעה, יד וצ ןרעהעג סָאװ

 ,סנױזַא סעּפע ;טיײקשידִיי ןימ רעדנוזַאב ַא ןַארַאפ זיא עניטנעגרַא ןיא זַא ,ןעזעגנייא עקַאט ןעמ

 ...ןסיוו ,ןרעה ןעמ ליוו .תומוקמ ערעדנַא ןיא ןפערט ןטלעז-רָאג ןעק'מ סָאװ

 -ַאב ַא ןבעגוצּפָא ןרָאװעג "ןעגנוווצעג, טושּפ ךיא ןיב קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ טשרע

 ןיא ןריובעג ןיוש ןענייז עלַא טעמכ .טעטש ענעדיישרַאפ ןופ םיגיהנמ ערעגנִיי לָאצ ַא רַאפ טכיר

 טכירַאב םעד .שילגנע זיא ךַארּפש-רעטומ רעייז ןוא -- ןלַאנָאיסעּפָארּפ רקיעב -- עקירעמַא

 ןכַאמ טװּורּפעג סע בָאה ךיא ןעו רעבָא .ןגלָאפוצכָאנ רעווש ןעוועג רעכיז ייז זיא שידַיי ןיא

 !ךָאנ ןוא ךָאנ :ןטסעטָארּפ עקיטכירפיוא ןוא עשיגרענע ןעמוקעג ןענייז ,רוציקב

 ןרעפטנע םייב ןדייס) ןטימעגסיוא ירמגל בָאה'כ :עטושּפ ַא ,ךיז טכוד ,זיא הביס יד ןוא

 ,טלייצרעד ךיא בָאה רקיעב .?גנומיטש-סָארגָאּפ , ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ עגַארפ יד (תולאש ףיוא

 -רַאפ ייז טָאה סָאד ןוא ...ןבעל וצ ךיז טימַאב םיקחרמ ןיא ץוביק רעשידִיי ,רעסיורג ַא ױזַא יו

 יוװ (לידבהל) לָאמטּפָא ךיז ןליפ ,ןליוו ןטוג ךס ַא טימ ,טיילעגנוי עקיזָאד יד ןופ לייט .טּפַאכ

 ןליפ לָאמטפָא רָאנ .תוחוכ עלַא טימ טייקשידִיי עיירפ רעייז ןטלַאהנָא ןליוו ייז :רעטכעט סטול

 ןעוו רעבָא .סעיציזָאּפ ענעריולרַאפ ףיוא ,ןטָאשיק-ןָאד יװ ,ןעייטש ייז זַא ;עטצעל יד יװ ךיז ייז

 ,ךיז ייב רערעכיז ייז ןרעוװ -- ןבעל שידַיי לַאמרָאנ ַא ןָא טייג "טייוו ױזַאק וליפַא זַא ,ןרעה ייז

 ...רעכעליירפ

 -מַאזרַאפ-ןסַאמ ײלרעלַא ייב -- ןבעל ןשידִיי רענַאקירעמַא םעניא סָאװ ,דָאש ַא עקַאט זיא

 ,לארשי ןופ תורושב לעה :סעיינ ןופ סעירָאגעטַאק עטמיטשַאב רָאנ ןעמ טלייצרעד -- ןעגנול

 -טנייועג, רעבָא .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעמרַאלַא-סגנַאגרעטנוא ,דנַאלסור ןופ קינָארכ-םָארגָאּפ

 עגנע רַאפ עמעט ַא רָאנ ןענייז םיבושי עשידִיי-טנוזעג ןופ ןטכירַאב עקידעבעל ןוא "?עכעל

 ..ןסַאמ עקיזיר רַאפ "יורג-וצ, ןענייז ייז .ןזיירק

 ,ב

 ןפורעג רָאנ ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא םלוע ןסיורג םעד .ןיטור יוװ ךַאז ַאזַא ךיוא ןַארַאפ ,ָאי

 טשינ ןעמ טָאה םיבושי עשידִיי ןיא "רָאי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא; ןגעוו סעיינ ."םערוטש, םוצ

 ַא עניטנעגרַא ןשידִיי םוצ סערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד ךיוא זיא ,ןלייצרעד וצ קשח ןייק

 םעד טנָאמרעד ןעמ רָאנ יו ,םויה-דע ,?טעטילַאוטקַאא רעשיפיצעּפס רעד ןופ אצוי-לעוּפ לקיטש

 רעד רַאפ טגרָאזעג ןיוש טָאה רעצימע .ַאבוק ןוא רישזלַא ןויער ןפיוא טמוק ,ןעמָאנ ןקיזָאד

 ןגיוא יד ןיהּוװ ןפיול דלַאב ןלעװ ןדִַיי רעניטנעגרַא עלַא :ןסייהעג סע טָאה .תוישרּפה-תכימס

 ןדִיי יד יו טקנוּפ ...ייז ןפלעה ,ןעלטרַאגרעטנוא ןזומ ךיז ןלעוו ןדִיי רענַאקירעמַא ןוא -- ןגָארט

 .רעדנעל-הלהב ערעדנַא ןופ

 םייב טשינ ךָאנ ןטלַאה ןדִיי רעניטנעגרַא יד זַא ןרעה םייב ליפ ױזַא ןעניוטש רַאפרעד

 ןָאט סע ייז ןלעװ ,הילע וצ ךיז ןטיירג ייז ןופ רעטנזיוט ןעוו וליפַא זַא ;טנַאה יד ןקערטשסיוא

 ךיז ייז ןעִימַאב ,ןביילב טרָאד ןלעוו סָאװ ,ערעדנַא יד ךייש סָאװ ןוא .ןובשח םענעגייא ןפיוא

 -יב ןבעגסױרַא ,סעיצקעל ןרעה ןייג ,הליהק יד ןריפ ,ןלוש ןעיוב וצ ;לַאמרָאנ ןבעל וצ רעטייוו

 טגנילק סָאד ..ענענַארַאפ סָאד ןקיטסעפַאב ,טכער עלופ רַאפ ןפמעק ,תוחמש ןעװַארּפ ,רעכ

 !שילרעטסיוא ױזַא

 'טימ ךיז ןעמ טיצַאב ,דרוי ַא ןױש-טָא זיא סָאװ ,םענייא וצ :ןביילב סע לָאז זדנוא ןשיווצ

  ןטצעל ןיא ?ןבעל ןייז ןגעוו ךס ַא ןרעה ןעמ ףרַאד סָאװ .לוטיב טימ ךיוא רעבָא -- דיילטימ ךס ַא

 רעניטנעגרַא רעד ןגעוו ןלייצרעד סָאד .ענעשעק רעד וצ ןעמענ יוו-ייס ךיז ןעמ ףרַאד לכה-ךס
 םעד ןופ רעקיטש ןסירענּפָא ךיוא רעבָא -- סערעטניא טקעוװעג עקַאט טָאה ?עפָארטסַאטַאק;

 -עדליש רעדעי ?ןַאקלּוװ ַא ףיוא ןעוטפיוא ענייז ןרינָאּפמיא ןיוש ןענעק סָאװ :תובישח סבֹושי
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 עלַאמרָאנ יד ןרעקמוא :עבַאגפיוא עטמיטשַאב ַא ךָאנ ןכב טָאה ,טייז רעטרעקרַאפ רעד ןופ גנור

 .ןכיילג ַא וצ יװ ,גנוָיצַאב

 עסיורג סָאד סָאװ ,ןכַאז לָאצ ַא ןַארַאפ .ץנעדנעט רעזיולב רעד ןיא טשינ רימ טייג ָאד ןוא

 רָאנ ךיז טליוו "ןענרעלא רעבָא .עניטנעגרַא ןרענעלק םעד ייב ןענרעל ףרַאד עקירעמַא עשידִיי

 -מייהמוא ןַא יו דייר עכלעזַא ןקריוו ,גנַאגרעטנוא-ברע ןגעוו טרעה'מ דלַאביװ .ןלַאמרָאנ ַא ייב

 ...עיצַאסנעס עכעל

 ךיז ךיא בָאה אפוג עניטנעגרַא ןיא ךיוא :גנוקרעמַאב-ןשיוװצ לקיטש ַא ךיז טעב ָאד רעבָא

 -רָאד ןפיוא טרָאװ טוג ַא טגָאז "בושי םענופ טסַאג , ַא רָאנ יוװ :גנומיטש ַאזַא ףיוא ןפָארטעגנָא

 -- עקירעמַא ןשידִָיי-סיורג ןיא יו רעסעב זיא טרָאד סָאװ טימ ןָא טזייוו רע ןוא -- בושי ןקיט

 -ּפָא; רע ליוו טימרעד זַא ,לייט ייב ,ןסייה ףרַאד'ס .הפינח ןיא ...ןייז דשוח דלַאב םיא ןעמ טמענ

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ דַיי ַא זַא ,טקַאפ ַא טרָאפ רעבָא זיא'ס .גנודַאלנייא רעד רַאפ "ןלָאצ

 ענייז ןיא ןגָארטרעבירַא טלָאװעג טלָאװ רע סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא ןכירטש עוויטיזָאּפ ,עזרעד זומ

 .ןרעהוצסיוא טיירג םיא זיא ןעמ רָאנ ּוװ ,עקירעמַא ןיא ךיוא רע טלייצרעד סָאד ןוא --- תומוקמ

 -- טקרַאטשרַאפ טציא ךיז טָאה עניטנעגרַא ןשידִיי םוצ סערעטניא רעד סָאװ ,טוג זיא

 -ימ לייוו) טנעמָאמ םעד ןצונוצסיוא ױזַא יו ,ןייטשרַאפ לָאז'מ ביוא .תוביס ענעי רעדָא יד בילוצ

 עדייב ןצונ ןעגנערב סָאד ןעק ,(עקירעמַא ןיא ןטלַאהנָא טעװ "רוטקוינָאק,א יד גנַאל יװ ,עדוי

 .םידדצ

 יג

 "וק טשרע רימ ןלעװ עניטנעגרַא ןשידַיי םענופ (ןטײקכַאװש רעדָא) תונורסח יד וצ םגה

 ןַארַאפ זיא ןזיירק עקידנריפ לייט ןיא יו טקנוּפ :ןרעװ טנָאמרעד טציא ןיוש געמ ,רעטעּפש ןעמ

 סָאװ ,יד :ןיימ'כ) ןטכיש עטשרעטנוא יד ןשיווצ זיא ױזַא ,תולדג ןוא טייקרעכיז-טסבלעז ליפוצ

 םעניא סיוא לכ-םדוק ךיז טקירד סָאד .תולטבתה ליפוצ ןַארַאפ ("סעיציזָאּפ, ןייק טשינ ןבָאה

 "עג יװ ןצַאשרעד טשינ םעניא ;עקירעמַא ןרעסערג םייב המכסה ןוא רעטסומ ןקידנעטש ןכוז

 ,גנוכיירגרעד רעלַאקָאל רעדעי וצ יורטוצמוא םעניא ;ןײלַא טָאה'מ סָאװ סָאד קירעה

 עכעלרעדנווו עקירעמַא-ןופצ ןופ בושי רעשידַיי רעקינָאילימ-ליפ רעד טגָאמרַאפ יאדוװַא

 -לעזעג יד רעבָא .םולח תניחבב ייז ןענייז עניטנעגרַא רַאפ סָאװ --- סעיציזָאּפ ןוא ןטפַאשנגייא

 סנייא טפָא ןעוט טנעה עקילייצמוא .רעשל ןיא זיא טייקטביוטשעצ עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאש

 ןייא טָאטשנָא ,ןטייקינילק עטרזחעגרעביא טנזיױט סױרַא ןעמוק סע ןוא -- עבלעז סָאד ןוא

 ןעיײג (טלעג םימוכס ערַאדנעגעל טימ ןעמַאזוצ) עיגרענע רעשידַיי ןופ סעילַאװכ .ךַאז רעסיורג

 -ַאגרָא עשידַיי ןיא .עטייווצ יד טוט סע סָאװ טשינ טסייוו טנַאה ןייא לייוו ,ןריולרַאפ לָאמלייט

 ,להקה-תעד ַא ןופ ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ןופ ןײשּפָא רעטסדנימ רעד ָאטשינ טעמכ זיא סעיצַאזינ

 -סָאנעוב ןופ הליהק יד טכַארטַאב עקירעמַא ןופ טסַאג ַא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ זיא רַאפרעד

 רע זומ -- ענעפָא ןענייז "ןגיוא, עקיזָאד יד ביוא .רעקיטרָא ןַא יו ןגיוא ערעדנַא טימ סערייא

 -ַאב עשיטירק ךס ַא וצ ןייז םיכסמ וליפַא ןעק רע .ןרעלעפ עריא עלַא ,טייצ רעד טימ ,ןעזרעד

 .אנקמ זיא ןוא ןוא רע טרעדנּוװַאב ןכַאז עלַא ךָאנ ןיוש רעבָא .עקימורַא יד ןופ ןעגנוקרעמ

 :תולעּפתה ןייז רַאפ הביס ַא ךָאנ רע טָאה ,טסינויצ ַא ךיוא ייברעד זיא טסַאג רעד ביוא

 -טנפע-שידִיי ןופ טגנערדרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא םזינויצ רעד

 -סינויצ יד ץוחמ זיא ץלַא טעמכ רעבָא -- עקירעמַא ןשידִיי ןיא ךס ַא ךיז טוט סע .ןבעל ןּכעל

 טעמכ רעבָא .טפיטרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא רעמ ץלַא טרעוו ,לשמל ,ךוניח רעד .ןעמַאר עשיט

 .םתוח ןשיטסינויצ ןייק טשינ ןגָארט ,לושכיוה ַא וצ זיב סַאלק ןרַאטנעמעלע ןופ ,ןלוש עלַא

 שַיערבעה טרָאד ןוא ָאד ןעמ טנרעל רעכיז ;לארשי-תנידמ רעד וצ עיטַאּפמיס ןַארַאפ זיא יאדוװַא

 יד .רעריּפנָא ןוא רערעל יד ןופ לעטשנייא ןכעלנעזרעּפ םוצ תוכייש ַא ןיוש טָאה סָאד רעבָא --

 -טשינ רעדָא ,עטַאוװירּפ יד תעב -- חטש ןטסנעלק םעד ןעמענרַאפ ןלוש עשיטסינויצ-ןייר רָאּפ
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 -ויצ :טכַאשרעריפ-להק רעד טימ ךיוא סע זיא ױזַא .רעדנּוװ ןזיײװַאב ןוויטַאיציניא עשיטסינויצ

 -לעזַא יו םזינויצ רעבָא ;:טרָאד ןוא ָאד עלָאר עקיטכיוו ַא רָאג רעכיז ןליּפש םידיחי עשיטסינ

 ַא ןופ טנעה יד ןיא ןיוש ןגיל תוליהק ךס ַא רָאג .ןדָאב םעד רעמ ןוא רעמ ץלַא טרילרַאפ רעכ

 -- תוחוכ עלַא טימ (שיטילָאּפ לָאמלייט ןוא) לעירעטַאמ לארשי ןפלעה טעװ סָאװ ,טכיש םעיינ

 -ַאגרָא רעדָא יידיא רעשיטסינויצ רעד טימ ןריציפיטנעדיא טשינ לָאמנייק ךיז טעװ רע רעבָא

 .עיצַאזינ

 קרַאטש ױזַא טרעוו ךוניח רעד יא סָאװ ,טימרעד םַאנסיוא ןַא עניטנעגרַא עשידַיי סָאד זיא
 -ןפָא ןַא רעטנוא טייטש ןבעל-הליהק עכעלטפַאשלעזעג סָאד יא ןוא םזינויצ ןופ טקריװַאב
 .העּפשה רעשיטסינויצ

 20 ...2;//;;/2/:44,..2//),...ישג

 ,(1962 רָאי) הליהק רעד ןיא רעלגירטש יכדרמ רַאפ עמַאנפיוא

 -- סעיצַאזינַאגרָא-ןעלנָא ערעייז ןוא -- עקירעמַא ןיא ןעײטרַאּפ עלַא טעמכ :סעּפע ךָאנ

 -יא ןעגנַאגעגנָא ןענייז ָאד ןעוו ,טייצ יד טשינ קנעדעג ךיא .הוולשבו םולשב ךיז ןשיװצ ןבעל

 עטושּפ וצ סע טייגרעד לָאמטּפָא .ןטייצ סחישמ :ןגָאז ןעק'מ .סקימעלָאּפ ןוא םיחוכיוו עשִיייד

 טייהנגעלעג ןייק טשינ וליפַא ןבָאה ייז רָאנ --- ןעײטרַאּפ עלַא ןַארַאפ ןענייז יאדװַא .ןזָאירוק

 ףרַאד'מ טשינ ןוא ןלַאוװ-הליהק רָאפ ןעמוק סע טשינ לייו ,טסעמרַאפ ןשיגָאלָאעדיא ןַא וצ

 ,סערגנָאק ןשיטסינויצ םעד) ץנַאטסניא רעקידתופתושב ַא וצ ןטַאגעלעד עטלייוועג ןקיש

 ַא תעב .קינייוו סע טניימ ןבעל ןכעלגעט ןיא רעבָא ,ןריר טנעקעג טלָאװ תודחא ַאזַא .(לשמל

 יװיױזַא עדעי זיא ןטייצ עקִיור ןיא רעבָא -- ןעמַאזצ ןרינעוורעטניא ןייג עקַאט ןעמ ןעק הרצ

 ןיא ױזַאיװ ,ןרעדנּוװַאב ןכב זומ עקירעמַא ןופ טסַאג ַא .רעיומ רעשיזעניכ ַא טימ טרעדנוזעגּפָא

 ןוא ?טײקשיטנַאטקעס, ןופ לרעייפ "ןקילָאמַא; ןטימ ןעײטרַאּפ ןריטסיזקע ןענעק עניטנעגרַא

 סעיצַאטסעפינַאמ עטפָא ױזַא ןריפכרודַא ;הליהק עטלייוועג ןייא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא ןלָאז ךָאד

 .טייקיניילק ןייק טשינרָאג ןיוש זיא סָאד .ןעמָאנ סנעמעלַא ןיא
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 תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא ןבעל שידַיי טרעטילּפשעצ טָאה'מ ױזַאוו ,רדסכ ָאד ןעעז רימ

 קרַאטש ױזַא זיא'מ סָאװ ,רַאפרעד הלילח טשינ -- ץנעטסיזקע-םצע רעד ,ךוניח ,רוטלוק וצ

 .ןעלקניוו ערעדנוזַאב ןיא ןכָארקרַאפ קידמולשב ױזַא זיא'מ סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ -- טגירקעצ

 זיא סָאד ןעוו ,יוא :ןובשח ַא ךיז ןכַאמ ןוא -- ןעז רימ סָאװ ןעעז ,עניטנעגרַא ןייק רימ ןעמוק

 ַא ןיא עגָאגַאניס ןייא :ןעלכיימש רעטיב רימ ןזומ לָאמלייט ןוא ...!עקירעמַא-ןופצ זיא ךעלגעמ

 ןיא הליהק רעצנַאג רעד ןופ (ןרַאלָאד טיול) טעשזדוב ןרעסערג ַא לָאמלײט טָאה טאטש-לטימ

 "יז ?ןעגנוכיירגרעד סנדייב ,ץרָאּפָארּפ ןיא ,ןכיילגרַאפ ןעמ ןעק ?סָאװ זיא ,ונ .סערייא-סָאנעוב

 -נעגרַא ןוטכָאנ םייב רעבָא .ןשינעפרעדַאב ערעדנַא ןוא ןדנעטשמוא ערעדנַא :ךיא סייוו רעכ

 ןטייקכעלגעמ עשיטסַאטנַאפ רַאפ ןענַאטשעג עקירעמַא ןיא רימ ןטלָאװ ,עניט

 יד

 "זוג וצ ןטיירג ערעדנַא ןענייז ױזַא -- לטבמ ץלַא ןענייז עניטנעגרַא ןיא לייט יו טקנוּפ

 -עמַא ןיא ךיוא זיא יצ ,ונ,; :הלאש יד טרעהעג טּפָא ךיא בָאה ןכוזַאב עדייב עניימ תעב .תואמ

 .?רעביירש ןשידִיי ַא ןרעה ןעמוק ןלָאז לָאמַאטימ ןדִיי טנזיט עכעלטע זַא ,ךעלגעמ עקיר

 רענַאקירעמַא ןייק ןיא ךעלגעמ טשינ זיא סָאד ,ןיינ :ןפָא ןייז ךעלטנגייא זומ רעפטנע רעד

 -וינ ןיא טשינ וליפַא ;(סערייא-סָאנעוב ןיא יװ ןדִיי ליפױזַא ןַארַאפ ןענייז סע ּוװ ךיוא) טָאטש

 ןרערט זיב טרירעג רעביירש עשידִיי לייט ןרעוװ רַאפרעד עקַאט .ןדַיי ןענָאילימ טימ קרָאי

 .עיצקעל ַא סרעייז וצ ןלַאז-רעטַאעט עלופ יד ןעזרעד םייב

 קינָארכ יד ןגלָאפכָאנ םייב .םעלבָארּפ "ןשינכעט, םענופ לייט ַא רעכיג זיא סָאד רעבָא

 ןוא תבש רעדעי :ןעז ןעמ ןעק (טקישעצ ןרעוו סָאװ ,ווירב-סגנודַאלנייא עקילייצמוא יד רעדָא)

 (רעטנזיט עקַאט רשפא ןוא) רעטרעדנוה קרָאי-וינ יו טָאטש ַאזַא ןיא רָאפ ןעמוק ,קיטנוז

 -נוה ףיונוצ רעכיז ןפור ןעמַאזוצ עלַא .ןדִיי ךכו-ךכ ןעמוק ייז ןופ רעדעי ּוצ .ןעגנולמַאזרַאפ

 -טע ןעגנערברַאפ סָאװ ,ןדַיי לָאצ עקיזיר יד ןעקנעדעג ךיוא ףרַאד'מ ןוא ...רעטנזיוט-רעטרעד

 ןדַיי רענַאקירעמַא ,ןכב ,ךיז ןבָאה לכה-ךס םעניא .םישרדמ-יתב רעטנזיוט יד ןיא העש עכעל

 טרעהעג ןעק רעביירש רעשידַיי רעד וליּפַא ,ָאי .רעניטנעגרַא יּפלכ ןעמעש וצ סָאװ טשינרָאג

 -רע טרעדנוה ןיא ןוא ןטנוװָא טרעדנוה ןיא ...רעבָא -- ןדַיי רעטנזיוט ןופ עקירעמַא ןיא ןרעו

 ןעועג רעִירפ זיא'ס רעכלעוו ןופ ,גנורעטילּפשעצ רענעי וצ תוכייש ַא ןיוש טָאה סָאד .רעט

 לַאקָאל רעייז ּפָא ןטיה ןדִיי עכלעזַא ןופ טנעצָארּפ 80-70 זַא ,קורדנייא ןַא בָאה'כ .דייר יד

 .טקעמשעגניירַא טשינ לָאמנייק ךָאנ ייז ןבָאה הפיסא רעלַארטנעצ ןייק וצ רעבָא ;לקניװ

 קיזיר ןייא ןיא :עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד ןופ "זירּפַאקא ַא סניימ ךיז ןָאמרעד'כ

 רעד ייב ןעזעג ךיא בָאה -- ןטפַאשלעזעג וצ ןלַאז ערענעלק טגנידרַאפ סָאװ -- זיוה-הפיסא

 .טנװָא םענעי ןיא רָאפ טרָאד ןעמוק סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ קילדנעצ עכעלטע ןופ המישר ַא ריט

 יד ןענייז סע רעװ ,ןדִיי ייב טגערפעג ןוא ןטייווצ םוצ לכעלַאז ןייא ןופ ןעגנַאגעג ךיא ןיב

 טַאהעג טשינ ,טסּוװעג טשינ טָאה רענייק רעבָא .תונכשב ,הפיסא רעטייווצ רעד ןופ ןשטנעמ

 ךעלציּפ רועיש ַא ןָא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה'ס .ןסיוו וצ סערעטניא ןטסעדנימ םעד

 -כעמ ַא ףיונוצ רעכיז ןלעטש ןעמַאזוצ עלַא .ןצנעטסיזקע ערעדנוזַאב-ירמגל טימ ךעלטעטש

 סערייא-סָאנעוב עשידִיי סָאד רעבָא .רעניטנעגרַא םענופ רעסערג-ךעלכיײלגרַאפמוא :חכ ןקיט

 .ךַאד ןייא טימ ןרעטילּפש עלַא יד ןקעדַאב רעכיג ןעק :;ענענַארַאפ סָאד רעמ טריטנעמעצ

 רעד ןיא ןרעוו טריטָאנ טשינ טרָאד לָאז סָאװ ,םוקפיונוצ רעשידִיי ןייא ןייק ,ךיז טכוד ,ָאטשינ

 סָאװ ןוא רע ןסיוו טשינ לָאז עּפורג ןייא זַא לַאדרוסבַא ןעוועג טושּפ טלָאװ סע ןוא ;עסערּפ

 .עטייווצ יד זיא סע

 -סיב טרעוװ עקירעמַא ןשידִַיי םענופ "םלוע רעכעלמיטסקלָאפ, רעד :תמא ךיוא זיא'ס

 ןבלַאה ַא טימ רעטלע אמתסמ) רעטלע ןוא רעדימ ץלַא ןרעװ ענעבילבעג יד .םלענ זייווכעל

 ףיוא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ייז ןענייז וצרעד .(ןדִיי עכעלמיטסקלָאפ רעניטנעגרַא רַאפ רוד
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 -עי ןיא, הפיסא רעדעי וצ ןרָאפ טשינ רעמ ןענעק ייז .רעדנוזַאב ךרכ רעדעי ןיא חטש ןקיזיר ַא

 טייו טשינ ,גנולמַאזרַאפ ַא וצ וליפַא דלודעג ןוא חכ טלעפ לָאמליײיט ןוא -- "טלעוו קע םענ

 -ךוב ַא ףיוא ןפיול רעבָא ,ךוב שידִיי ַא לָאמַא ךָאנ ןפיוק ייז ןופ לייט .זיוה םענעגייא םענופ

 .ןגעווטרעייז רַאפ טשינ ןיוש זיא גנולעטשסיוא

 -טימ רעמ ןבָאה ייז ןופ לייט םגה) עיצַאזינַאגרָא עשילהק םוש ןייק :עטסקיטכיװ סָאד ןוא

 "ןתונלטב, עכלעזַא טימ ןבעגּפָא טשינ רעמ ךיז טעװ (סערייא-סָאנעוב ןופ הליהק יד יו רעדילג

 -סױרַא לָאמַא טעװ יז .שדוח ןצנַאג ַא ןופ ךשמב גנולעטשסיוא-ךוב עסיורג ַא ןענעדרָאניײא יו

 וצ טייצ ןופ ןדַאלניײא ךיוא טעװ יז .סערעטניא ןסיוועג ַא ייברעד טָאה יז ביוא ,ךוב ַא ןבעג

 ןטלַאה רעדָא (סשילגנע ןַא רקיעב) ךוב ַא רעביא גנוצַאשּפָא ןַא ןבעג לָאז סָאװ ,רָאטקעל ַא טייצ

 טלָאװ סָאד ?ןייז תומלוע-שיערמ !"סעמיצ ַא; ןופרעד ןכַאמ רָאנ -- טַארעּפער ןשירַארעטיל ַא

 .לענָאיצניװָארּפ ןעוועג תמאב ןיוש

 -שיניטנעגרַא יד טסַאג ןדעי ןופ ןגיוא יד ןיא קרַאטש ױזַא ךיז טפרַאו ,אמעט יאהמ

 ףיוא סע טיג --- םזיציטּפעקס טימ ןרעצנַאּפרַאפ טשינ ךיז לָאז רע לפיוו .טײקשרעדנַא עשידִיי

 רעדליב עכלעזַא רע טעװ עקירעמַא ןייז ןיא .עיגלַאטסָאנ טימ ,טײקמערַאו טימ ךיוה ַא םיא

 (שילגנע רעדָא שיערבעה ןיא וליּפַא) רעכיב עשידַיי םורַא גנערדפיונוצ ןייק רע טעװ ;ןעז טשינ

 גנוקריװַאב רעטקעריד רעד רעטנוא ןעשעג טשינ יאדװַא טעװ סָאד ןוא -- ןקרעמַאב טשינ

 -- רעקיטילָאּפ עשיטקַארּפ ןייז ךעלטנגייא ןפרַאד סָאװ ,רעריפ-הליהק ןופ וויטַאיציניא רעדָא

 -עטניא רעמ סױרַא טפור בושי ַאזַא ןופ סורג ַא יאמלה ,ךעלדנעטשרַאפ זיא .רעמ טשינ ןוא

 עקירעיורט ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא טײקמַאזקרעמפיוא עטשרע יד וליפַא ביוא -- סער

 .ןשינעעשעג

 יה

 סָאװ ןוא :ןגערפ וצ טייצ ןיוש זיא ,(עלַא טשינ תמאב ןוא) םיחבש עכעלטע טנכערעגסיוא

 סָאװ וליפַא ןבָאה רוד ןרעטלע ןופ ןדִיי רענַאקירעמַא ?עבטמ טייז רעטייוצ רעד טימ זיא

 שרעדנַא ןעוועג זיא זדנוא ייב זַא ,טניימ ריא :סורג ןכעליירפ ַאזַא ןרעהסיוא ןכָאנ ,ןבעגוצוצ

 .רוד רעזדנוא טמערַאװעג רָאנ טָאה ץלַא סָאד-טָא רעבָא ?קירוצ רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ

 ךיוא זַא ,ןריטנַארַאג זדנוא ןעק רעװ ָאט ...ךָאד ריא טעז -- ןרָאװעג דימ ןענייז ררימ רָאנ יו

 ?רעטעּפש רָאי ןעצ טימ -- עקיבלעז סָאד ןעשעג טשינ טעװ עניטנעגרַא ןיא

 .ןריטנַארַאג טשינ עקַאט ןעק רענייק ,ןיינ :ןבעגוצ וליפַא ןעמ זומ הלאש ַאזַא ןרעה םייב

 .רעגרע ךָאנ ..ןייז טרָאד טעװ -- עקירעמַא ןײגכָאנ עניטנעגרַא לָאז הלילח רעמָאט :רעמכָאנ

 יד טּפַאכעגרעטנוא ָאד טָאה סָאװ חכ רענעי ָאטשינ זיא עניטנעגרַא ןיא לייוו ,רַאפרעד טושּפ

 :ןפָא ןדייר רימָאל ?סע טניימ סָאװ ."ענעריולרַאפ ןוא עטלכיורטשעג,

 -ַאנגַאטס עסיוועג ַא טציא ןיוש ןעמ טריּפש ,בושי ןשיניטנעגרַא םענופ תולעמ עלַא ייב

 רַאפרעד ןוא -- קילדנעצרָאי ןטצעל םעניא סיורָאפ זײרּפש ַאזַא ןבעגעג טָאה בושי רעד .עיצ

 רעבָא רע טָאה לכה-ךסב .טקנוּפ-ךיוה םעד טכיירגרעד ןיוש טָאה רע זַא ,ןטכַאד םיא ךיז זומ

 ַא ןבָאה סעקינרסומ יד .ןלעטשּפָא טשינ ךיז רָאט רע רעכלעוו ייב ,ךיוה ַא טכיירגרעד רָאנ

 -עדינ ןוא רעקירעדינ ןרעדינּפָארַא ןזומ וטסעװ ,רעכעה רדסכ טשינ טסייג וד ביוא, :לטרעוו

 רעכיז זיא סָאד .((הטמ-הטמ דרוי התא ךחרכ-לעב ,הלעמ-הלעמ הלוע התא ןיא םיא) "רעקיר

 ןביילב וצ ךעלרעפעג זיא'ס ּוװ טרָאד -- ךייה עסיוועג ַא טכיירגרעד רָאנ טָאה'מ ןעוו ,תמא

 -מוא יו ןעזעגסיוא לָאמַא ןבָאה סָאװ םינינע עכלעזַא ייב ןליפַא --- ןיטור ןטלַאהנָא סָאד .ןייטש

 .שיניצ וליפַא ;ןכַאמ-דימ זומ -- םישודיח עכעלטנייוועג

 דלַאביװ רעבָא .תודירי ןוא תוילע טכַאמעגטימ טָאה עקירעמַא עשידַיי ,עסיורג סָאד ךיוא

 טָאה סָאװ ,טכיש רעדנַא ןַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ,דנַאטשוצ-הדירי םייב ןבילבעג זיא טכיש ןייא

 לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ...ןכייה ןטרָאס ערעדנַא וצ ;גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא טריפעגקעװַא
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 ,הכרב עשוריפב ַא ,ןפוא ןסיוועג ַא ףיוא ,ןעוועג טײקטרעטילּפשעצ יד זיא -- ןעגנילק טשינ

 ןּפעלשוצטימ ןזיווַאב טשינ רע טָאה -- טרעלױקעגּפָארַא ךיז טָאה לייט ןייא ןעוו :טניימ סָאד

 םיא ןעָארד רַאפרעד ןוא ןעגָאמָאה-רעמ זיא עניטנעגרַא ןיא בושי רעד רעבָא .ערעדנַא עלַא

 .תונכס רעמ
 טנעקעג טשינ רעמ עיצַאזינַאגרָא ּפיט רעסיוועג ַא טָאה ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא ביוא

 רעלופ ןייק טניימעג טשינכָאנ סָאד טָאה -- רוד ןרעגנוי ןפיוא טרפב -- העּפשה ריא ןטלַאהנָא

 רעטייווצ ַא ןיא ןרעק רעטנוזעג ַא ןעוועג קידנעטש זיא'ס .להק ןשידִיי ןצנַאג םענופ טָארקנַאב

 טרָאס ןייא ביוא .ןטייקכעלגעמ-םויק עיינ טצָארּפשעגפיוא ןבָאה םיא ןופ ןוא -- עיצַאזינַאגרָא

 יד ןעוו .טפַאז רעמ טייז רעטייווצ ַא ןיא ןבילבעג רעבָא זיא ,טּפעשעגסיױא ךיז טָאה טלַאהניא

 יד ןבילברַאפ רעבָא זיא -- רוד ןייק טַאהעג טשינ רעמ ןבָאה לשמל ןלוש עכעלטלעוו-שידִיי

 לָאז סָאװ .תומשנ עגנִיי וצ טרילעּפַא טָאה סָאװ ,(ריא רַאפ ןשטנעמ עקיסַאּפ יד ןוא) הבישי

 טַאהעג ,ןלוש ּפיט ןייא טיובעג רָאנ טָאה סָאװ ;רעגייטש-סנבעל ןייא טימ בושי ַא ןָאט רעבָא

 ןופ העש ןייז טמוק סע תעב -- גנוטכיר ןייא ןיא ץלַא טריפעג ,םרָאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןייא

 ?ןויסנ

 ןומ ךיז טעו בושי רעניטנעגרַא רעד סָאװ ,עגַארּפ ערעטיב ןוא עטשרע יד זיא סָאד

 ,רעִירפ סע טוט'מ ןעו -- ןעוװעג רעסעב רעבָא טלָאוװס .רעטעּפש רעדָא רעִירפ -- ןגערפ

 .ןרעפטנערַאפ יז ןענעק ןשטנעמ עקידתוירחא לָאצ ַא ןמז-לכ

 -סָאנעוב ןיא רקיעב -- בושי רעשיניטנעגרַא רעד טגָאמרַאפ ןטפַאשנגײא-טּפיױה יירד

 ַא בושי םעד טָאה ייז ןופ ענייא רעדעי .ךעלטלעוו ןוא לַאנָאיצַאנ ךעלמיטסקלָאפ :סערייא

 סע .ןײזטסּוװַאב םענעגייא ןוא גנַארד-סגנופַאש ;גנוגעװַאב ןוא עיניל ןבעגעג םיא ,ןוטעג בייה

 ןשידַיי ןייק ןײלַא ךיז רַאפ ןענעק ןעמַאזוצ יירד עלַא וליפַא ןעוו ,טייצ ַא ןעמוקעג רעבָא זיא

 ןטימ טקַאטנָאק ןבָאה ןענעק וצ ידכב ,רעמ סעּפע ךיז טרעדָאפ'ס .ןגָארטסױא טשינ ךשמה

 ,ןזייונָא טנעקעג וליפַא טלָאװכ .לארשי-תנידמ טימ ךיוא רשפא ןוא -- עקירעמַא ןשידַיי

 טרעדָאפ .ןרעטש וצ לגוסמ רָאג ןענייז -- סעּפע -- בָאגוצ רעד טלעפ'ס ביוא --- יירד עלַא זַא

 .ןובשח ןקיטכירפיוא םוצ טײקטגַאװעג ןוא קילב רעטסיירד ,טומ ךס ַא ךיז

 יד ןליּפַא ןרידיוער ןעמענ טציא ןעמ זומ עניטנעגרַא ןשידִיי ןיא זַא ,ךיז טכוד רימ

 -טיירג ַא ןַארַאפ זיא'ס לפיוו ףיוא .ןגָארטרעד ךָאנ ןענעק ןיילַא ייז טייוו יו ןעז ;תולעמ ענעגייא

 -ָאד םוצ רערעייטשייב ןייק :רעפלעה ןייק ןלעפ טשינ ךיוא ןלעװ -- ןובשח ןקיזָאד םוצ טייק
 רעמ ןוא ןושל ןרָאלק ָא ןעמוקַאב בורקב םיזמר עקיטציא יד ךיוא ןלעװ רַאפרעד .זילַאנַא ןקיז

 -רעד ןוא .בושי ןצנַאג םעד ןעמוקַאב ביל זומ -- עניטנעגרַא טכוזַאב טָאה סע רעװ .טייקנפָא
 .םיקחרמ ןיא וליפַא ןטיהרַאפ םיא ךיז טליוװ רַאפ

,,55556 666 6656 665 66566,566656665:666:,44,455:265,4,,55555664255,2645466,46544565:5564554,55,,46546664664:64::42,4,,,,,,:,52:5:,,4,,444465 

 תועט ןוקית
 םענופ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ יד ןופ המישר רעד ןיא

 ןלַאפעגסױרַא תועט יּפ לע זיא (276 טייז) 1963 --- 1960 דָאירעּפ
 טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,יקסווָאגָאר ףסוי ןופ ןעמָאנ רעד
 ,1961 ןופ טפלעה רעד זיב ,1960 רָאי ןופ ריסַאקדָארּפ ןט2 ןופ

 יי יי אי. 56 44.,,:4,4,,24442442,4,24446442444244444455444242444,462546224224,4:2225:2,42,:5665,666524514242415221244:242,44:254222*י

=- 617 -- 



 א

9023 

 פסןגס19ק!פטס2

,, 
 פסטנׁש

 פסק

 י,,ספסכ

 80 29 29 1 06 9'ס 67 2 90/ ים פען סי 00 2080 ף6 6 0 0י5600001 50 יי יש יש טי סיט
 סאָז

 ,,טכז1זכ265

 יי

 יט

- 
 טא

- 
 טו

 טיי

 סע

 "סט

 ר
 ט8

 ר
 טיסא

 סו:

 קט

 סו

6059 

 קץ

1 

 יד

 עט

 "יי

 סע

 סטס0(א

 יי

9607 

2066 

0 
9 

 סט(

+- 
 ען
 יז

 ייעז

02 

 ץע

 יי
 עט

0 

 עי

 ס1טטזקחנה

 עי

 ט

 סש

/ 

 שן

 ץעשפי

* 
 דא

07 

 ל)

 טא

 ר

 זז

} 

4 

 פט

 י4חכס

 טקטנטסנ

 יי

 ל

 סט

+ 

6001 

 שש

)56 

 צסטסזכטסחכס

 יייי

4 

/0'00 

9 

 עז

 עסט

 פטקטסןטשד סיי יט | זע וו 060 יש 00'0ז 9 י- בסנסנחנפסכ 4 5ט18106

 ייי

 בי

 יי

.0000 

0 

 .מ 8

 טל

 סןז

= 
0.6 

 טו

 ס0זקיק

9 

1 

 סי

2 

4 

9 

1 

0 

 5ט15זקסץיִז

 עט

 בע

2 

00 

 09 ס

 / 

 שיטפ

1 

68 

1 

68 

 ףטכוטכָּכץ,

 'טפק

 פ
 טּפקטִז

40 

0000 

 שטר

 ר

20 

 + 

 טע

 ט

 קעש

 טו

 טל

 בטננּפסטץװ

2 
510 

 ינכט

 יפסק

- 
81 

0000 

 .לצ

854 

 טקי:

 טוער

2 

 ר

59 

 ?ס

 סי

 ס7

2 

 יא1

' 

90 

 'פס1שטזכּפשטסיר

 'גנפהקשִו

9 

0'00 

 ר
 יי

 ללא

24 

2 

5
3
1
0
 

 יֵנְזִנ/כ

 יךזפנּסאזטִח

69 

0006 

1
 

936 

 "עז

=
 

ט
י
ו
ט
 

-
 
 0ק

ט
י
 

6 

 קיפ

 פּסטס!כססחכס

 יןטסכ

92 

פ
פ
ט
ה
 

6
 

 ינטסכ

9
 

 יןטסכ

8
 

 ינטסכ

6
 

 'ןטסכ

8
 

 ןטס2כ

8
 

 '}ןטסכ

8
 

 נ4טסכ

8
 

 י4ןטס2

9
 

| 
/ 

 פסַטס

 8םן

 פ

?1 

0
6
 

6
ק
 

 םָס

 ס

?
1
 

 םַס

 ס

0
9
 

 ן8

9
 
8
6
 

8
 

 ס

0
7
 

 ןק

 ס

 ּפסש

 59קסקַּב

 רש1ס1ע

 טג9ס|}

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

 סא

5
6
5
3
{
 

 ףסיקסױכ

920 

0
כ
ח
ט
ט
כ
ו
ס
א
נ
ּ
פ
 

א
ע
ב
ּ
א
כ
ו
ס
א
ץ
ס
ט
פ
 

3
ס
8
 

 ץד

א
ס
א
ו
ץ
'
 

ס
ו
פ
כ
צ
ו
צ
צ
ו
א
ץ
ס
ץ
פ
 

 צס6

8
9
ח
9
0
6
 

30 

0
3
ש
9
1
0
 

 ק

 ט

' 

: 

: 

5 

 ו

א

י

 

4
2
 

יד +
בת
 

(
ן
 
יי
 
אי 2 6 0
 

ען
 ט
ג
ב
 

ר
 

יי 8)נ
 
י
א
ה
 

0 .

.

.

ו

ג

ו

 

0 ר
 
0
 
...
2 
2
1
6
"
 

יש
 ר



ש
י
ש
 

ל
ע
 

י
י
"
 

ע
י
 

ע
י
 

יט
 

6
 

01
0 

86
4 
09
6 

46
6 
91
0 

9
0
6
 
99
1 

|'
9 

66
 

'ק
9 

99
 

י
ל
 :.
 

0
 

ָז
סא
 
2
6
5
כ
!
ו
כ
ט
 
י
ע
 

 יא
י
ש
 

6
 

0ו
סס
 

זיס
 

+}
 

י
ט
 

י
ט
 

סי
 
1
 1
 
א
 
6 

= 

 א

4
 

םק
ף'
 

זי
 

14
 

ח|
זף
טן
סק
 פ
4 
91
96
0ז
טט
0ק
ֿפ
 
7
 
י
י
 

ן
י
ה
 

} 
0
0
0
 

יד
 
נפ
תֶ
זק
טט
ס1
 פ
ר

א

י

 

י
ש
ש
 

ע

ב

 

אס
 ר

ת1
 

י
ק
 
ר
ךס 
. 

ל
ה
 

טא
 

א
 

1 

1
7
 

(1
16
5ט
 
0
0
2
0
ט
2
ז
3
8
6
0
 
סנ
טז
טח
2ּ
טנ
טק
'פ
 

אס
 י

י
ט
 

?
 

0
0
7
 

4
 

0
0
9
 

(5
01
92
06
 
פק
ןּ
 
טכ
?ן
קט
 ס

 א

האר
 

00
01
 

1 

י
ש
 

1 

00
5 

()
50
19
10
 
ּפק
 ן
ג1
טט
06
18
נג
 ס
ן

א

י

 

טי
סי
 

1 

0
 

00
9 

1 

0
0
 

)
5
0
2
2
 
טנ
ּס
טנ
מן
פג
2ז
פס
 
יד
 ב

יש
 
י
א
 
יי
א 
 ,
1 0
0
0
 

0
0
 

7 

א
 
0 

1 

י
ס
 

(5
01
91
46
 
פָנ
אַּ
זְנ
פןְ
ֿ 
א
ר
י
 
ע
ר
ו
 

טי
סי
 

יט
 

0
0
 

יע
 

.
ט
י
י
ל
 

י
י
 

0 

 ר

1
 

יי
 

9
4
 

3
0
1
1
 
נ8
ָט
ו ן
ס
 

א
 

יי
 
יה
ד 
ל
י
 

ט
א
ה
 

6
 

ג
ס
 
ר
י 
ב
 

2
 

יד
 

ריי
 

ו
ע
 

(
5
0
1
9
1
0
6
 

6
8
 

7 

;
י
ע
 

ופ
2,
 
0 
ה
ש
 

 א
8 
6 
 א
י
א
 
6 

3
 

0
0
0
1
 

1
 

6

 

7
 

1

9

 

יר
 ט

ר
פ
 
9
1
0
 

א
ט
 

י

א

 

י ר
י
 

יט
 
05
00
 

יט
 
קס
שי
 

-
 
יט
 
:8
7 

םי7
. 
1ש
 
0
 
ו
י
 

1 9
 

ס
ק
ס
 

א
ע
 

שי
 א

 יי

 יע

0
 

02
ט2
טט
 
 

6 

0
 

ז
פ
 

0
 

מ
 
1
 

טא
 

י

ו

ל

 

פ
 

קי
 

1
 

/
7
ט
5
0
1
8
1
6
0
 

א
ה
 

ן

א

ט

 

בא
 

א
 

 א

יר
 ט

6
 

0
0
1
 

1
 

0
0
9
 

1
 

0

9

 

ן
 
ט
3
0
1
9
2
1
0
 

ה
י
 

י

ה

 

 יי

הק
 
י
א
ר
 

י
ע
ה
 

ל
ֹ
ּ
 

0
0
1
 

1
 

0
0
 

1
 

'
0
 

4
 

0
0
9
 

4
 
ג

ס

 

י
י
ו
 
ע
 
ע

 

א
ע
 

יי
 

נש
"ל
 ו

.ד
קר
םפ
..
 

אי0
 ש

2 

.לי
. 

ס
ה
 

ן|
 

י
ס
 

0
1
9
2
1
1
פ
 

 
ט6
טט
2ק
סג
 פ
י
י
 

 א

8 

0
0
1
 

16
 

0
0
6
 

? 

0
0
7
 

 ן

?
0
0
 

-ן
 

0
6
6
 

2
9
 

} 
זנ
שֶ
0נ
גס
פ0
 
ב
י
 

יב
 
ר
 
יא
 9
 

ט
י
ט
 

אב
 

ן
ש
 

-
ר 
 ש

ישא
 

י
י
 

2 

ש
י
 

א

ה

 

9
 

יר
גט
1ס
1ו
גס
פ0
 
4 
פת
נּ
טג
ןק
1ס
 ס
ע
י
 

 ר
1 

ן
ש
 

1 
טי
 

"6 
טט
 ש

ץש
גט
סג
חק
טז
ּפ
סנ
 ב

יי
יי
 
א
 

ל
א
ט
 

ו
ט
 
רא
 י
ט
א
 

טאש
 

מא
סי
 

טיפ
 

ט
ע
 

יי
 

מו
סי
 

ע

ז

 

1
4
 

|1
84
ס0
 פ

יי
יי
יי
 
ר
ע
 

ר

 

 א

א
 
קה
 

ו
ו
ו
 

י
י
ה
 

טז
י 
י
ט 
י
 

טי
 

ע
ט
י
ו
ט
 

2
י 
א
 

כ}
ִּ
טכ
ְו
סכ
 פ
ק
9
פ
ט
ק
'
 
 ס
ִז
קש
ֹכ
שּ
 י
יי
יי
 

82
 

0
0
0
 

*?
 

1,
 

2
1
 

ט
י
ט
 

סט
 
י
י
 
0
 

טי
 

 ט

1 

1
 

(?
10
פט
נּ
זכ
טְ
נש
ּס
'ט
 
ִז
קש
נת
ּפ
ננ
טז
סן
 ב
יי
יי
 

0
 

0
0
0
 

}0
 

+
 

8
 

ס/
וק
0ן
.ס
 

-
0
6
 

יר
ספ
 

ע
ס
 

ספ
.ו
 

/6
' 
ט
י
 
סי
 

8
 

66
 

י
ל
 

9
0
 

(ן
9ס
19
פ2
' 
נש
פז
ְנ
פט
' 
ְז
נש
פְ
פן
ןכ
טװ
פן
לּ
 

1
 

י
י
ד
 

00
02
 

2 

00
::
 

=
 
פ-
חס
םי
 

 א
-
 0
01
 

1 
י
י
ט 
סי
 

יש
 

0
0
0
 

נ}
1ס
פס
 י
/כ
ִנ
ְז
חנ
סן
 
שה
אז
נכ
וט
טנ
זנ
 ס
 יי

1
 

00
06
 

1
 

69
0 

8
6
 

7
 

טש
טע
 

סט
 

א
ע
 

סא
 

6
 

סי
 

יי
 

ד
י
 

ס
0
כ
ח
0
ס
כ
!
ס
ט
9
9
 

כ
ס
ט
ג
י
 

4
0
 

כ
ס
ט
4
י
 

9
 

כ
ס
ט
ג
י
 

9
 

כ
ס
ט
4
'
 

9
 

כ
ס
ט
4
נ
ַ
י
 

9
 

כ
ס
ט
ג
ָ
י
 

9
 

כ
ס
ט
ן
4
'
 

9
0
 

כ
ס
ט
ג
ַ
י
 

9
0
 

כ
ס
ט
ג
ָ
י
 

9
8
 

נ
ס
ע
ש
ר
 

{|
פ8
 
?1
 

6
 
5 
קט
 

ק
 
 טי
וד
 

2
 
9 
09
8 

ןס
 
 פ
86
 

8
 
 ס
07
 

ןק
 
ס
 
5
0
6
 

1ב
סק
39
0 

0
 

90
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

או
 ס
ב
ס
כ 
כּ
נו
יָ
 

חכ
קפ
ףו
 
48
20
 

2
0
כ
ח
ט
ט
כ
ו
ס
א
נ
ּ
פ
 
א
ב
ּ
א
כ
ו
ס
א
ט
ס
ץ
פ
 

3
0
6
 
ֹב
דּ
 
א
ס
א
ו
ס
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ל
ו
א
ט
ס
ט
פ
 
6
ס
ט
 
9
װ
ח
9
0
6
 
30
 
0
3
ש
9
1
0
 

 א



/
ע
ש
נ
 

ט
ל
 

ב
י
 

 טל

0
7
 

ט
י
 

 0טטע

ו
ט
 

-
 

0
0
0
 

6
 

0'007 

 8ש

/0'00 

0
 

0
0
0
 

06 

0
0
0
 

0001 

4026 

0
0
0
 

א
ט
 

 סג8}

 א

 סט

ט
ס
ע
פ
 

 יי

 שסס

 ר"/|

 א

 עטיק

 סשט

י
 

 סו

2000 

 יט

 טשעט

1 

1846 

869 

666 

 סא

9969' 

 סא

 טגטןכט

 ' 

68 

 ס'ל

2 

60 

0 

 'ל

 ן

ל
פ
ע
 

 ט7פ

6 

1
 

 פסגנ)

 פטְזכשְעאסנַהה

 יייי

6 

20 

9 

ס
 

4 

9
 

 ן

6
 

 ז

 9'ס

6

 

8
0
 

 טנטט9

 יז

0 

 זֹז

0 

 יו

 -ס

006 

 ז

 פ"ל

: 

60 

201 

 פגנטה

 פסֶנַו

''' 

66 

=
 

2 

6
 

 ז

70 

 טו

0
 
ס
?
 

 ז

0'9 

1 

 ן

81 

2 

60 

 'תס

 פסטסחקה

 פפגזָש

 יי

20 

6
 

8 

9
 

0 

0 
/ 

 ן

00 

 ן

0'9 

 ז

 פ'?

0 

0: 

 ןטנססכ

 ןטנפקסב

  י---י

89 

 קס

00 

6
 

006 

8 

0606 

י
ט
 

 ?ץ

0006 

0
 

2 

8
 

2 

 ל'?

0
0
 

 'ןטסכ

9
 

 יגטסכ

9
0
 

 יגטסּכ

9
 

 י'ןטסכ

9
8
 

 יגטסכ

9
 

 יגטסכ

9
0
 

 יגטסכ

9
 

 י'ןטסכ

9
 

י
ב
 

19
63
ס1
 ן

9
0
9
0
 

ָש
ְו
סג
פּ
 

טב
גנ
ּפ
 
ַװ
ְו
פס
 

ט
ס
 

{-
ּס
 

1
 
אא
ְי
כט
ָו
פס
ּ 

או
סא
 
כש
סן
סג
 

=
 

ִז
סץ
גק
ּט
 

4
ס
1
0
ש
ר
 

סכ
וס
סנ
 ן

אס
טו
וכ
סָ
 

א
ו
ְ
ט
כ
ו
ָ
ס
 

1
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ס
 

10
ס:
 פ

או
 ס
5ב
כס
כּ
נ!
יָ
 

אב
ָנ
סנ
9ט
סג
 

 פּסְוטְננס2104)

 פסקטןװכ|ןטכ

91405 

 ס|

9900 

90 

 פ|

 (ּבֵּמַסְׁשְעִצ

 ףיקפױכ

920 

 אּנפומס

ט
צ
ס
א
ו
א
כ
ו
ט
ר
 

10 

 90ד

 פנטסט3

130 

 ץד

א
ס
א
ו
ס
 

 סשװ/

 זו
ל
ד
י
י
 

י
י
 

א
ט
 

0
6
1
0
 

0
1
 

 ספר

+9 

2
 

99 

06 

1
 

22 

 אט

9/ 

 ץ5

62 

4
0
 

 סנס|וטנְנ

א

 

 עט

 י64000/

 השס)

060 

281 

ב
ס
 

 בו

 הע

 סט

ט
י
ט
 

0 

 י+צ1

0 

1
 

69 

218 

 סאָז

2909 

 סאָק

 טגטץכט

' 
-
 

28 

/0'00 

2 

89 

2 

89 

 ן

ר
 

0
 

6' 

6
2
 

 5ט116)

 פטזכשַזאסנָאז

 יייי

6 

 000ז

 יי

 קאט

5
 

ן
א
 

 יד

ד
י
 

 ס

ע
ס
 

'
 

 טנשט9

 סד

ר
 

1 

0001 

ז
ע
 

0 

1
 

1 

68 

1 

006 

 פננטיד

 ףסֶזַה

''' 

-
 

606 

000 

}04 

209 

 ז

 כי

 טקת/

686 

 ן

 9'ס

2 

02 

 ז

90 

2 

0
 

204 

 סטּפחֶנה

 ףפגְוָש

 יי

720 

000 

8 

+- 

9
0
 

6 

017 

1 

 פ"ק

 ן

 פ"ק

/ 

 ף"ק

2 

16 

 ןטנוטפר

 ןטנפקס1

ק
ר
 
 מט
0001 

90 
0937 
 .8 ט
ה
ס
 
9 8 
 ֹל
69 
 ל'ל ל
 ז+ 2
 יםז+
000 

 סגסס2

1 

 י'גןטסכ

9
 

 'ןטסכ

9
0
 

 'גטסכ

9
0
 

 יָגטסכ

9
 

 'ןטסכ

9
0
 

 יגטסכ

9
 

 יָגטסכ

9
 

 י4טסכ

9
 

פב
קּ
ג9
ןס
 

ַה
פח
טּ
פס
 
ׁש
ְו
סג
פּ
 

טב
נ1
ּפ
 
ָו
ְו
פס
 

9
ט
{
ס
 

סב
 

לס
ְו
כט
סו
ּפ
 

או
 ס
ש
כ
ן
ס
ג
ס
 

ע
ִ
ש
ס
ק
נ
פ
ּ
 

ע
ס
1
ל
ר
 

כ
2
ס
ס
ו
נ
ס
ן
 

4
ג
ס
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ָ
ס
 

2
4
ס
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ָ
ס
 

6
4
ס 
א
נ
ְ
ט
כ
ו
ָ
ס
 

5
0
0
1
0
 

ו
א
ו
ס
 
5
1
 
פ
נ
 

ב
א
1
ג
ס
ט
!
1
9
ס
 

 עבד

7 
.. 

,
י
ע
 

 פֹּסְוטנע92106)

 5סקסןװכןטכ

9009 

 ס|

9900 

 ןפק

ש
ס
א
ב
)
 

 ףיקפחַכ

420 
 אּבפווס

צ
א
ס
א
ו
א
כ
ו
צ
ר
 

10 
907 

 פנַצסׁשִט

10 
 ץד
א
ס
א
ו
ץ
 



0
 

ע
ד
י
 

י
ש
י
ר
 
י
ש
 

5
0
 

0
0
0
 

6
 

+0
'0
0 

61
 

0
0
0
 

0ש
? 

/0
'0
0 

+ז
 

00
01
 

זו
 

/0
'0
0 

9
 

0
0
0
 

81
8 

/0
'0
0 

יד
נא
טנ
 ט
ס}
טג
 

יו
 
6
 

09
8 

9
 

9?
 ץ

9.-
 

91
06
 

60
 

8
9
 

6 

63
9 

יג
 

י
ס
 

41
 

17
6 

א
ש
 

י
י
 

סד
 
29
65
6'
 
ָז
סא
ט 
ןכ
נט
 ט
י
  ?
 ;

{4}
 

'ק
8 

9 

19
 

6
 
6
 
67
י9
 ך

01
 

1
 

90
0 
ַַא
זוס
לטַ
 ף
ייי
ן}י
  

9 

90
 

| 

01
 

 יה

0 

א
 

א
ט
 
טי
 
ה
י
 

 א

2 

2
0
 

/ 

י
ט
 

י
ו
ו
 

/ 

6
 

5 

0
0
 

ן
ע
ג
נ
א
ט
ש
 

סי
 

יס
9 

: 

'פ
 ן

1 

9
 

41
 

יי
 ס

/ 

14
2 

1 

6
 

2 

6
0
 

א
י
 
ש
מ
ש
ה
 
יו
פנ
 
+. 

11
 

1
 

6 

0
6
 

8 

טק
ז 
 

1 

0
 

1 

6
 

/ 

81
 

 ס

70
 

ור
טט
נ!
ןט
 
{;
קס
נס
ןט
 
י
ע
 

קא
 

ןל
 

16
 

10
 ל

 ק
יו
דק 
0 

ֹל
 

'ס
 ץ

/ 

1
 

1 

16
 

0 

99
 

01
 

1
 

9
4
 

טס
 ע

8 

ִכ
גס
 

6 

סכ
גש
 

8 
2
ס
ט 
 ג

8 

ס2
גט
 

2 

ִכ
טס
 ג

6 

0
ט 
ג
 

6 

ִכ
סּ
ַג
 

90
 

1
2
 

ס
ן
 

90
ט8
50
 
וש
גָ
פס
 

ט3
91
 
ַו
ְו
פס
ּ 

99
נט
 ס
3-
 ס

4:
אס
ו!
טְ
וכ
פס
ּ 

או
 ס
כש
פן
סג
 

: 

ִז
סץ
נק
ּפ
 

/
ס
ו
1
ש
ר
 

סכ
וס
סנ
 ן

אס
ְו
כט
ְו
 ס

ס
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ס
 

ס4
וא
טְ
וכ
סָ
 

5
0
1
0
 

א
ס
 
פב
סּ
ּס
ןכ
ינ
 

אב
ננ
טס
פ!
סנ
 

(1
09
21
04
!ט
52
 
סכ
כן
ןװ
קס
פס
 
91
40
9 
ף|
 
95
00
 
97
 
ַו
 פ
ִא
ְץ
ִש
סׁ
ֵצ
(ב
 

חכ
קס
סי
 
22
0 

טס
פו
ּנ
 א
צ
מ
ס
א
ו
א
כ
ו
צ
ר
 
30
 
90
7 
ט
צ
ס
ט
נ
פ
 
ִס
ּב
 ד
א
ס
א
ו
ס
 

ע
ש
ן
 
ל
ך
 
ש
י
 

יי
 

01
טט
 
 

00
06
 

0
 

6
 

61
 

81
 

2
 

'ק
0 

11
 

1
 

11
 

01
 

95
 

8
6
4
 

י
ע
 

דד
אָ
ְנ
טג
|ט
ג9
 ס
א
י
 

0 

י
ט
 

00
00
 

2
 

69
 

9 

90
 

60
 

90
 

6 

01
 

/ 

0
 

81
 

0
8
8
0
 

ר0
 ם

וָז
 סְ
296
59'
ז 
ָאָ
ט ס
טןכ
 טג
* 

6 

א
ק
 

 א

א
 

0 

96
9 

00
 

96
 

ט
ע
ש
ט
"
 

ר
ב 
י
 

6 

00
01
 

1 

ל
א
 

.ס
 

ט
ע
 

1 
סט
 
י
י
נ
 
סי
 
ק
ר
 

י
י
 

ט
ו
ט
 

1 

2
 

קד
 

) 

1 

1
"
 

 ס

י
ט
 

 א
שי
 
טי
סמ
 
59
0 
יי
 

06
 

00
00
 

9 

0
1
 

1 

94
 

י(!
 י

פש
 ף

1 

6
 

1 

96
 

יו
 
1 

י
י
 
מה
טפ
יס
 
0ש
ףס
 

- 

1
 

00
06
 

7 

6
 

8 

00
8 

1 

9
 

1 

69
 

 ן

69
 

ק
א 
ט
 

;ר
וט
טנ
 ן
{;
קפ
נס
ןט
 
י
י
 

ר
 

ש
ט
ע
ט
 

6
 

68
6 

 ל

6
 

ֹל
 

6
 

1 

6
 

 ן

.ט
; 

0 

א:
 

7

1

 

ג
ס
 

סכ
ןט
י'
 

9
 

סכ
4ט
יג
 

9
 

סכ
ןט
 י

9
0
 

סכ
גט
 י

9
8
 

סכ
גט
יַ
 

9
0
 

סכ
גט
 י

9
8
 

סכ
ןט
 י

9
 

סכ
גט
 י

9
 

ד
י
 

ב
3
ס
ן
 

חה
ּפ
סט
 פ
ׁש
ְו
סנ
 

טב
גנ
ּפ
 
ַה
ְו
פס
 

9
ט
ג
ס
 
סב
 

ס6
וא
טְ
וכ
סְ
ּפ
 

או
 ס
כש
פן
סג
 

ִע
טץ
גק
8 

{
ס
נ
ש
ד
 

סכ
ו8
סנ
 ן

ס2
וא
טְ
וכ
םַ
 

אס
ְו
כט
ַו
 ס

ע4
אס
ְו
כט
ָו
 ס

0
1
1
0
 

או
 ס
פב
סּ
ּפ
ןכ
ָנ
 י

אב
גנ
טס
ס{
סג
 

י

י

ו

 

י
ב
 
2
 

י

ע

 

י
י
ו
 

ד

ע

 

ר

י

ע

ק

 

יצ
ער
. 
ה
ק
 
בה
תי
 
י
ע
 
יכ
 ב
 
שז
 ר
.
י
ע
 

:
ש
ע
ר
 
0
 /
 (
י
ט
 
1
ש 
ע
ט
י
ת
 
5
 

ע
י
 

א

ט

א

 

(1
35
22
04
/ס
99
 
סכ
כן
ןח
קס
5ס
 
91
05
 
ס|
 
25
00
 
פק
ןּ
 
ַש
םט
ב8
) 

חכ
קפ
סי
 
12
0 

טס
פו
נב
אּ
 
ט
א
ס
א
ו
א
כ
ו
צ
ר
 
14
 
90
7 
טט
טס
נמ
 פ
בס
 ר
א
ס
א
ו
ס
 



ע
 
ש
נ
צ
ן
 

 ר

0
ט
ס
 

 יי

0
0
1
 

י
ס
 

 טס00/

6
 

0
0
0
 

 ץק

0000 

9
 

0000 

9
 

/0'000 

 טו

0006 

8
 

0
0
0
 

 סגס|טטננאד

ע

ה

 

א
 

 עג

 ש

 עטר

 ןפ

 0'ז1

66 

0
6
 

2 

89 

א
 

+ 

0067 

6
 

6
 

 סא

2662 

 סאז

  טגטןכט

 . 

01 

60 

1 

10 

4 

 ס8ש

 עה

5610 

 פטזכשזאסנָה

 יייי

ל
 

 9ק

 סט

02 

80 

9 

99 

1 

 ?ס

ט
ע
 

5 

001 

2 

 ק'ס

'
 

 טנטט98

;9 

 קרי

 טל

06 

6 
6 

2 

9
 

 ֹּל

16 

2 

648 

6 

?'0 

 ֹּל

+/ 

2
0
 

 פננטה

 פסֶזַנ

 ייי

7
 

 ן'צ

90 

 וי:

9 

99 

667 

0 

95 

3 

09 

414' 

 פסטפהָהה

 נְזֶש

 יי

/0 

9
 

07 

 ק'9

 )6 

 ס9/

 ֹּל

16 

2 

58 

0
6
1
9
 

9 

9 

6 

 ןטנוטט)

 ןטגקפ1

 ר

ע
י
 

 ר

1
 

א
 

ט
י
 

0
 

6996 

1
 

879 

6
 

089 

 יפ

 ,(ד+

 זא

.
)
ע
ר
 

ס
א
ו
ס
 

 ן

 '1טס

0 

ס
ט
ן
 

{0 

: 

0 

: 

0 

ט
י
 

/0 

: 

0 

. 

0 

ס
ט
'
 

0 

ג
י
 

א

 

א

 

=
 

א

ט

 

1

 

ש
י
 

י

ט

 

0
0
 

=
 

א
ס
 

5
 

ר

 

2

 

4

 

א

 

7

 

2
 

א
 

ר

 

 סואסאו

ו
צ
ס
1
צ
ר
 

כ
ס
ס
ו
נ
ס
ן
 

ג
ס
א
י
ְ
ט
כ
ו
ס
 

ג
ס
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ס
 

8
 

 סָוכטְי

0
1
1
0
 

 סאו

 יןןכּפסּפב

ב
א
נ
נ
ס
ט
!
פ
נ
ס
 

(1
39
21
06
!ס
56
 
סכ
כן
ןח
קט
פס
 
91
40
9 
ס|
 
95
00
 
פק
ּ 
פ|
 
אא
,ס
ו/
(ס
 

חכ
קפ
סי
 
02
0 

טס
פו
נב
אּ
 
ו
6
ט
ס
א
ו
א
כ
ו
צ
ד
 
36
 
90
7 
כ
ס
א
נ
ט
צ
א
נ
א
1
ב
פ
 

י
ע
ה
 

ט
י
 

י
א
 

2 

י
י
 

 טסע(

 יישסטעע-

ע
ס
 

006 

16 

9
8
 

 קק

 ן+

96 

 קס

09 

 8'ק

1} 

11 

8
 

0
8
 

 סנפ|טסמאה

 ייייייייי

41} 

0006 

18 

9
 

5 

01 

92 

 ס

2
 

9 

05 

9 

1
 

9
 

222 

 סאָז

 *2965ס

 סאָז

 טגטןכט

 י

 (ן1

0
0
0
 

 ן

001 

42 

0
0
8
 

2 

0
0
0
 

{
 
 פטגא

  ֿפטנשואסצ

 ייד

 ף9ע

0000 

0
 

-
 

609 

9 

0411 

1 

 ט0

 ֹל

1
8
 

9 

601 

6 

 ?'ל

א
 

א
י
 

 פע

/0000 

0
 

 ץ99

2 

1
9
 

 ֹק

6
8
 

2 

1
9
 

6 

 ק'ל

 ֹק

6
8
 

 אי
 ?ש
0000 

0
 
909 

פז 9
 

2 1 
0 ?"9 
2 04 

י
ב
 

 שטפאטא

ג
ס
 

42 

0
0
0
 

7
 

879 

1
 

900 

 ֹּל

99 

6 

 ן'ק

2 

068 

9 

89 

 ןטנוטס

 ןטנּפקס;}

 .יייי

2
 

0600 

4868 

896 

09 

0
 

0
 

:
 

1
 

6
 

60 

 ן'ק

5 

1
0
 

2
 

9
 

6 

 סואסןא

  בשסכ

+
 

8 
'
 

 רטסַכי

.90 

  יגטסכ

+
 

90 

-
 

 .טסכ

90 

 גשמי

96 

 עטס".

50 

 רטפּכ/

"50 

-
 

  טטפ2

 ל)

 ןסנ9ּפקּפב

ח
ה
ח
פ
ּ
ט
ס
פ
 

 ֿפסנָויִש

ב
ט
1
ו
פ
 

 ּפסְוַו

ט

ס

 

9
1
 

0
4
ס
א
ו
ְ
ט
כ
ו
ס
פ
ּ
 

א
ס
 

ש
כ
ן
ס
ג
ס
 

 סואפאו

1
0
4
ש
ר
 

 ןס}וססכ

 סוכטְואס24}

 סְוכטְוא1

 סוכטְוס

0
1
0
 

 סאו
 י1ןכּפסב

 סנ9!טסנ}אב

(1
33
21
06
!ס
3ס
 
סכ
כן
ןװ
קס
פס
 
92
00
9 
ס|
 
55
00
 
פק
ןּ
 
א
ס
א
ו
ס
)
 

ײכ
קפ
פ:
 ף
6
1
0
 

טס
פו
נב
אּ
 
ט
מ
א
ס
א
ו
א
כ
ו
צ
ד
 
16
 
דר
פס
 
כ
ס
א
נ
ט
מ
ִ
ש
ְ
א
נ
ּ
א
1
ב
פ
 



7
 
ף

ע

 

 ט
= 

0804 

0001 

 ט

0: 

6 

80 

 {ן

1
 

 ןס

06 

2 

20 

0
6
 

816 

96 

 קל

 סא

2651 

 טכונו

ט
י
 

2 

י
י
ט
 

1 

6
1
 

9 

628 

א
 

י
ע
 

 קס

0
0
0
 

1 

0
9
 

1 

009 

5029 

 פסןטז

 90060ג1

6 

/0'00 

1 

ו
ז
 

1 

ז
ן
 

? 

977 

1 

ו
ז
 

2 

4 

א
 

א
ע
 

4

 

1
 

0
0
0
 

1 

68 

י

ש

 

1 

68 

א
ט
 

א

 

א
ר
י
 

 יי

ו
ס
 

 ו

6
 

1 

ל
ג
 

1 

6
 

 ק

א

 

ט

י

 

י
י
ט
 

0001 

1 

א
 

9

 

 רו

4
 

8 

0
2
 

 ֹּל

98 

1 

16 

ע
 

ט
ס
 

ד
נ
 

 סא

 א

י
ע
 

 רדייז

 סע

ט
י
ס
 

1 

68 

 א

 א

ר
 

 טוט

1 

68 

 אי

א
 

 טטזנטסֿפנֶש

ר

 

 א

ט
ס
 

0
0
 

6
 

/0'00 

664 

 סקס

 טּס8ַֿווס

 יןטסכ

9
 

 יַָגטסכ

9
 

 יגטסכ

9
 

 יגטסכ

9
 

 יןטסכ

2
 

 ינטסכ

4
 

ר
ס
ט
ן
 

9
2
 

כ
ס
ט
ן
 

9
 

1164 

0661 

1284 

5 

0861 

1864 

5 

 סטס|

 ןק64

5 

0961 

0961 

15 

 ןּפסס

 סטְׁש

 ּפק

 סטס69|

1
0
4
1
ש
ר
 

0
 

50 

50 

50 

50 

 סאו

 יסטס6098ג1102

 סאו

 יכָוָנןכּפסּפב

 סיקפױחכ

810 

 פוט46

10 

 אּבפומס

3130 

 ץד

א
ס
א
ו
ט
'
 

 ססץאאוצצוטכפוס

 אחפּנפ

 דֹּנ

ש
א
ס
 

 ּבס

 ץסטפּנרד

 ץ

 טר

ש
מ
פ
ב
ּ
א
:
ו
א
ץ
 

א
 

ן
ש
 

י
י
י
ע
 

 טאיש

ר
י
ע
 

1
 

 א

,
ס
ע
 

0
 

066 

א
י
ע
ר
 

9
 

6010 

; 

0
 

498 

 זֶפ

60 

 סא

51 

 טכונוכפ

 עא

י
ע
 

0000 

 יט

ו
ו
 

5022 

5958 

 סכְזנעְיש

ע
ר
 

א
י
 

ט
ס
 

 ן

 0'0ז

ש
ק
 

ע
ס
 

 שיק

 או

00 

|) 

39 

4 

066 

2
9
1
 

1
 

5
0
2
1
 

 5ס9זט(}

 30טטכזנפטגש

0
 

0001 

8 

 ר

 עי

0
1
 

:
5
1
0
0
 

8

 

 טוטטטַצז

א

י

 

 עי

 א

ו
ט
 

1 

 סע

 ?ת

-236806 

 ת06

4 

0'06 

ו
ט
 

ע '

ט

 

ר
 

0601 

 יד

1
 

 עט

 מת

 ,טקייפס

ם
י
י
ט
 

ל
ט
 

 (ו

א
 

ז
ז
ת
פ
ו
ט
 

+ 

. 

ש
א
 

+ 

? 

9 

 מ

ט
פ
 

2
(
 

5 

6 

פ
ה
 

= 

8 

 א

= 

5 

1

 

0
0
0
1
 

9
 

ק
ט
'
0
 

5
 

0

 

:
 

2

 

ש
נ
פ
ּ
ס
ט
נ
ז
ט
ט
 

 צ
 שי

2 
0 

6 

.
2
.
0
 

:2 

5:2, 

6
1
6
 

0
0
1
 

6
1
6
 

0
0
0
1
 

0
6
 

98 

 ט0::86

 יגטסכ

9
 

 יגטסכ

8
 

ט
ג
 

8
 

4
3
0
2
 

8
 

 יגג092

8
 

92 

ט
ג
 

48 

2
ס
ט
ג
י
 

8
 

ט
ג
 

98 

ט
ג
 

908 

 -טפ 3560861 086/= ןטס| סטס}ו 5 ןטס0 0טס} 5 ןקס1 0261551164}

 סֵטְׁש

 ּפק

 סקס69|

 רש101

 םנפסןב

|{016 

0 

0 

50 

50 

50 

 סןאו

6591102' 

 סאָז

 יָנוכּפטּפב

 פיקפױכ

110 

 פוט46

130 

 אּבפומס

 דּבס

א
ס
א
ו
ס
'
 

ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ל
ו
א
ץ
ס
ס
 

 אחפּנפ

 דֹּב

צ
צ
ס
 

 נס

ד
ד
ב
פ
ט
ס
ט
 

ץ
 

 טד

ש
ט
פ
ב
ּ
א
ו
ו
א
ץ
 



.

.

.

י

י

 

י

י

 

י

.

י

 

::
3:
:3
::
:5
::
::
5:
::
5:
::
::
::
::
:5
:5
5,
 

ו
ו
 
ע
י
 
ט

ע

 

סו
יט
ײס
טק
? 

טש
 
09
 

יי
 ט
66
/ 

ש
ש
 

0ע
 ט

טע
יס
טר
.ג
 

 ן
ט ט
י
 
7
ט 
י
 

י
ע
 
יש
 

יו
 

ז
א
ס
 
1
2
9
0
5
ו
כ
ט
 

טא
 
יע
 
י
י
 
יי
 ר
אי
 ר

0
 

0
0
1
 

1
 

1
 

ן
 

8
1
 

6
 

6
 
ק
 

אפ
יר
 
י
י
 

ו
כ
ל
 

 עי

 ר

.
0
 

1 
0'
00
1 

ו
ר
 
י
י
ע 
ל
ס
י
 
א
י
ו
ס
ה
 
יק
 
י

ט

 

0
0
 

טיר
 

6
4
8
 

09
6 

5 

ט
ס
 

/ 

8
7
 

1
 

ןז
,;
 

)5
01
1 
ט6
פו
 ס
י
ח
 
50
80
0 

עי
א 
י
 

0
0
 

030
י 
י
 

קי
 

/
ל
 

ב

א

ט

 

א
ט
 

9 

ט
ס
 

אה
 ר
בע
 
טא
ק 
כצ
 ב
אק
עט
צט
פע
 ט
לט
 
=
 

א
 

0
0
0
6
2
6
8
 

 מ

06
0 

א
 

 ץ

00
09
 

אי
 
 
עש
 ט
א
 
ו
ע
 

י

ע

 

א
ט
 

יפ
 ט
0
ד
ר
 
8"
 

00
06
 

06
 

+?
 

96
 

8:
עפ
ץ'
 

י

א

 

60
 

9 

01 
0 

ע
ל
 

ב
א
 

 

י

 



 

 ש
ר
ע
 )
0
 

0

 

0
 

00
 

4
 

:0
91
 
+
 6
:0
6 

92
05
 
4
ט
 
0 
ה
 
91
 

9 

ץז
 

99
 

?
9
 

וי
טט
 ט
ב

י

 

0 
י
ב
 

סן
 ט

אא
שש
 ט

יס
 ר

09
06
 
06
 

ע
ר
 

טס
 ע

2
 

2 

פ
א
 

90
 

 ?6
 

9ז
 ל

ש
נ
פ
ּ
כ
ט
נ
ז
ש
ט
 

סא
טי
 
יש
 ט
אס
 מ
ט
ס
ר
א
ט
 

יט
 ט
0
 

2
0
7
0
 

0
0
0
1
 

2
0
0
 

0
0
0
1
 

6
4
 
קס
 ס
0ס
!ג
ס6
 ט

 } 
פפ
נע
 י

8
 
-
 
פכ
בט
 
-.
 9
0 
פכ
בט
. 
 

00
 

פכ
"ט
 
 

00
 

:3
סכ
ןט
' 

?ס
 

כ-
סַ
גש
י;
--
90
. 

פכ
רט
 
+
 
56
 

סכ
נט
" 
-
 
90
 
ּכ
טס
 ב
ל
 
00
 

 ּו

11
84
 
?
0
6
6
1
 

16
61
 
5
 

0

8

6

1

 

19
61
 
5
 

0

9

6

1

 

96
ן1
 
 
0
9
6
1
 

0
9
6
1
 
ּפ
 ט
קס
' 

ְש
סט
 
סק
 פ
||
89
קס
 ס

1
0
4
ש
ד
 

ן|
1ס
ם5
 
|0
|1
6 

50
 

50
 

5
0
 

0
 

50
 

או
 ס
65
91
10
2'
 

ָו
סא
 
ִב
ּפ
פס
כּ
ןו
- 

י
ע
 
עא
עו 
י 
ע
 
א
ט
 

ל
פ
ע
ר 
 
א
ט
 

ע
י
 
א
י
 
ו
י
 
ר
י
ט
 
ר
 
ל
ב
 

ם

ו

י

נ

א

ט

י

ט

 

,

ט

ל

 

וו
י 
.
י
 

חכ
קפ
סי
 
91
0 

ט4
פו
 
10
 
ס
ט
ו
פ
ב
א
 
31
30
ד 
 ט
צ
ש
ס
צ
ב
ּ
 
13
0 
עד
 
א
ס
א
ו
צ
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ו
א
ו
ו
א
ט
ס
ס
 
פ
ב
פ
ח
א
 
ֹנ
דּ
 
אצ
סַ
 
30
 
ד
ר
ב
פ
ט
ס
ט
 
ץ
 
טד
 
צ
מ
פ
נ
א
:
ו
א
ץ
 

.

.

.

ט

י

י

ר

 

:

5

7

5

 

2:
:,
::
:4
::
::
:5
4:
::
:2
::
::
::
5:
5:
:5
::
55
55
2:
:5
: 

,

א

 

וע
ש 
 ח

יש
 ף
א
 
א
י
 

ע
ע
ט
י
0
ט
ט
ט
"
 

00
01
 

ש
ט
 
ר

 

'ס
ך|
ש-
0-
 י

ס/
יפ
ץי
(ק
 

י
ט
 

;ע
 

יד
 

יע
 

ז0
ז+
0פ
- 

פז
 ן
םז
 ס

ה
ס
 

ָז
סא
 
12
90
נ5
כז
 ט
צ
 
נ
 

 
יט
 

עי
 

00
01
 

6 

61
 

1 

61
 

9)
 

29
6 

(5
01
1 
ןט
ספ
 פ
נש
נְ
ְז
טכ
סט
 פ
ו
י
 
ע
י
 
2
 2
 

00
01
 

 בו

0
0
 

1 

00
9 

50
16
 
{,
זט
ספ
 
ּפש
טְו
ִנְ
כֶז
 פס
+
 
ש
י
 

אש
 ט

)
0
 

סט
 

טן
2 

אן
 

ן
י
ו
ל
 

6
 

6 

'ק
 ף

.ז}
 

0
 

)5
01
1 
59
91
 
8
0
6
0
 

א
 

 ר

ט
י
ס
 
0 

קי
 

6 

1
 

א
ט
 

0
 

9 

1
0
 

()
50
13
 
41
זט
59
9 
נש
כט
נּ
כז
שט
פס
ֿ 
=
 

ח
י
 
6 

00
00
 

צ
יש 
 

טע
6 
2
 7
 

20
9 

ָז
הו
טג
שט
טז
 
א
 
י

ע

ב

 

ב
י
 

8
 

ז
ט
 

יע
 

0
 

6 

3
 

פיי
'ןֿ
 ק

5 

+פ
8 

26 

81
 

ֹל
ּ 

0
 

01
04
זט
 ט
א
י
 

ע
ט
א
ט
 

9
 

2
0
0
0
 

ד
ל
 

59
 

0

0

 

וז
 ע

66
 

7
 

2 

90
 

87
 

6
0
 

ֶז
ֶצ
פה
טז
 

י
י
 

ע
י
 

טס
 ע

.0
00
1 

ע96
 ר
7
 66
67
 

וי
 0
 
6
 
םס
 

ו
ס
 

3 

 א

ז0
 

6
 

8
4
 

ש
נ
8
ק
ט
נ
ז
ט
ט
 

י
א
ר
 

 ר
לט
 

 א

י
ע
 -,
 

שר
יי
 
יי
 

0
1
 

ז
0
'
0
ס
 

0
1
 

0
0
1
 

=
ד 
 2
 
ל
ע
 
ן
א
י
 
01
י 
 י
ל
א
ר
 
פו
ו 
מ
 

אט
לי
 ע
ר
ט 
עד
 ר
0
 
י
י
 

ט
ע
 
ר
 
י
ד
י
ד
י
 

ט
י
 
א
 
ם
ס
 
המ
פע
אע
טנ
פע
שט
אל
צנ
פא
מס
שצ
יי
 
יב
" 
=
 
-
 

6
 

סק
 פ
וס
!ו
ס8
 ט

סכ
גט
 י

9
8
 

ִכ
טס
ָג
 י

48
 

כ
ס
ט
נ
 

9
8
 

סכ
גט
יָ
 

9
 

סכ
גט
 י

6
 

כ
ס
ט
ג
 

8
 

0
2
ט
ג
 

8
 

ס)
ןט
יג
 

8
 

ס2
גג
 י

9
 

)
1
8
ן
 

ףס
 
0
6
6
1
 

1
6
6
1
 
5
 

0

8

6

1

 

|9
ן6
| 
5
 

0

9

6

1

 

|
6
ט
ן
 
5
 
0
8
6
1
 

0
8
6
1
 
ּפ
 ט
סס
 י

ְש
טׁ
סֵ
 
פק
ּ 
|
6
5
ס
ק
ס
 

ע
ס
1
ל
צ
ר
 

ןב
פס
םג
 
|0
|1
6 

0
 

5
0
 

5
0
 

5
0
 

0
 

או
 ס
69
91
10
2'
 

או
 ס
5ב
כס
כּ
נן
 י

י
י
 
א
ע
 

א
 

י

י

 

א
ג 
י
 

ר
א 
 נ

ע
ב
 

י
מ
 

י
י
 
ב
ק
 
ל
ע
 

,
ט
ע
 

יג
ש 
י
 
א
י
 
ק
ע
 

י
ל
 

0
 

ַכ
פח
יק
 ף
81
0 

46
וש
 פ
בס
ּ 
וס
פו
ּנ
 א
10
 ד
ץט
טס
ּב
 
16
 
לד
 
א
ס
א
ו
ט
'
 
ס
ו
פ
כ
צ
ו
א
צ
ו
א
ט
ס
ס
 
בפ
פּ
אח
 
ֹב
דּ
 
אצ
סַ
 
13
0 
רד
ּב
טפ
ץס
 
צ
 
טד
 
ש
מ
פ
ב
ּ
א
:
ו
א
ץ
 

 יי ישי 6



=
 
ט
א
ט
ש
 

י1
 
=

 

א

י

 

 עי
ם
ש
 

סע
טט
 

תי
 

8
 

ן9
 

ס+
" 
אש
 ט

עי
 ב
ןא
 י

ז;
 ט

ם6
 

+
ט
 

 

0
 
/8
ע?
 

9
2
 
66
1 

80
1 

אז
 ס
11
12
00
52
טס
 

א
י
 
יז
בי
 

טא
 

ימ
טו
שע
סי
יי
 ה
=
 
ש:
די
יי
 

-
ד 
 ס

יךישצ
 

,0
 

9 

09
76
 

5
0
2
4
 
ןט
ס9
 פ
נש
גְ
כו
סט
 ב
ע
י
 

יא
 

0
0
0
 

ן1
 
0
0
0
1
 

)5
02
1 
א}
טָ
פז
 ס
וש
ְו
ְט
זנ
כְ
ֿס
 
ר

 

ש
י
ר
 

לי
 
1
 0
01
 ע

איי
 

01
 
ע
י
 
ט1
 

י
ט
 

 א

6
 

4

2

 

50
20
 
ט6
5ן
5ס
 
װ7
9נ
08
60
 
י
א
 

 א
שש
סע
-ט
. 

תל
 

 פג

רשפ
. 

ןיפ
 
סע
 

04 
6)
 

 א

הא
 

? 

29
 

50
21
 
{;
1ט
ספ
5 
זש
סט
זג
טכ
0ט
 פ
ט
י
 

 ר

0
0
 

!4
 

פי
 ס
0 

} 

00
9 

וז
זה
טש
זש
 ט
ר
 

א
 

ט

ג

 

ג
א
ר
 

ע
י
 
ט
י
 

 א

יפ
 ך

סי
 

ךפ
. 

לט
 

י
א
 

ע
מ
ע
ט
 

טיר
 

ט
י
 

ןיאו
 

0
 

8 

}0
! 

4
ט
ז
ט
 

ל
ע
ש
 

ב

א

 

אט
 ר

)
ו
ו
 

ישא
 

2
1
 

0
0
6
-
1
'
 

0/
06
96
 
88
4 

07
96
 

91
 

י
ר
א
 

0
 

86
 

9
8
 

ה
ו
ט
 

ש

ר

ד

מ

ה

 

ו
ט
 
ש
ט
 

עט
 

י
ט
 

טא
 

99
17
 

סז
יש
. 

י
ט
 

סי
 

9
6
 

1
0
6
 

ש
נ
פ
ֿ
ּ
כ
ט
נ
ז
ש
ט
 

4
 
ט
ס
א
ה
 

62
5 

ע

ג

י

ר

 

6

 

8
1
 

ז
0
0
0
 

7
9
1
 

0
0
1
 

( 

50
64
 
פק
ּ 
ג0
:9
ט6
 

סכ
נט
 י

9
 

סכ
ןט
' 

8
 

סכ
 
4
 

9
 

סכ
גט
 י

9
 

סכ
גט
יָ
 

98
6 

)כ
טס
4 

0
 

סכ
נט
יַ
 

8
 

סכ
ןט
יג
 

8
 

סכ
4ט
 י

9
 

|
1
4
ן
 
5פ
 

!

0

6

6

 

1
4
6
1
 
5
 

0

8

6

1

 

!1
86
1 
פ
 

0

0

6

1

 

61
ןט
 
5 
08
61
 
08
61
 
ּפ
 ט
סס
 י

ְש
טׁ
סֵ
 
פק
ּ 
6
8
ס
מ
ט
ס
 

/
ס
1
ש
ר
 

וו
פס
םנ
 
|0
|1
6 

5
0
 

5
0
 

0
 

5
0
 

5
0
 

או
 ס
10
ג2
69
9'
 

או
 ס
פב
פס
כּ
ןן
 י

חכ
קפ
סי
 
91
0 

ט4
פו
 
31
0 
טס
פו
ּב
 א
10
 
טד
 
ֹא
ׁש
מס
 ב
ס
ב
ר
 
א
ס
א
ו
ס
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ל
ו
א
ט
ס
ס
 
פ
נ
פ
ח
א
 
ֹב
רּ
 
צ
א
ס
 
בס
ּ 
רד
ּב
טפ
סץ
 ל
ץל
 
טד
 
צ
מ
פ
נ
ּ
א
ו
:
ו
א
ץ
 

ש6
 

7
 
ה
 

א
 

א
 

י
י
ס 
ט
ע
 

ן
ט
0
 

יט
טו
 

1
 

68
 

8

4

 

/
 8
 
-
סט 
 

6
 

8
 

1
 

1 

0
}
 

עט
 

6
 

?ז
? 

5
4
1
 

ָז
סא
 
11
12
90
59
כ2
 ט
ע

ר

ע

 

פט
 

0
 

0
1
 

9 

08
6 

)
5
0
1
1
 

64
ןט
ס5
5 

ֶש
ְנ
זג
כְ
שט
פס
 

יי
יי
יי
 

0
0
0
6
 

} 0
0
0
1
 

(
 
)5
02
1 
5
9
5
6
 
ֶש
ּפ
ְו
ְט
זנ
סכ
5 
י'
 
ע
ו
 

ן
 
20
 

ט

י

ט

 

?
'
ן
 

8
 

ר
א
 

סז
 
-
 0
2
7
 

1 

ק
;
 

5
 

5
4
1
 

()
50
11
 
{6
5ט
95
1 
1
ח
נ
3
0
9
0
0
 

 טו

קס
 ן

0
0
0
 

6
 

5
6
 

0
 

5
6
 

9
 

9
 

9
 

עק
 

קט
 

5
6
 

3
 

זז
"?
 

(
 
)
5
0
2
 
ט6
ְן
59
5 
נש
פט
נּ
כז
שט
פס
 
יי
יי
 י

?
 

0
0
0
 

6
 

0
0
9
 

יד
 

0
0
5
 

ונ
הָ
טנ
טט
טז
 
א

ט

 

י
י
 

א
י
פ 
 ס

5
0
0
0
 

טו
 

6
0
 

5
 

1
9
 

0
 

/ץ
ס'
 

?6
 

1
9
 

1 

?
0
 

1 

'ק
0 

8
 

1
 

04
טס
טז
 ס

יי
יי
 

1
 

 יא

86
06
 

0
0
0
0
 

2
 

ד
ס
 

סו
 

0
 

09
9 

2
 

08
 

י
א
 

וי
 

ל
ק
 

79
 

8
9
 

א
ו
ת
ט
ט
ש
ט
ד
"
י
"
'
י
י
'
 
א

 

יע
 

יע
 

4
 

0
0
0
 

28
 

0
6
6
 

89
 

1
 

0
1
 

2
9
4
 

5 

1
1
 

 ו

0ק
 

ן
ס
?
 

ז
ג
פ
כ
ט
נ
ז
ז
ו
ט
 

 ר

 ר

ר
 

 ירא

:
/
 

0
0
1
 

8
 

0
0
1
 

51
06
 
9ק
 
ג0
!8
טס
 

סכ
גט
 י

9
 

סכ
גט
 י

8
 

כ
ס
ט
4
 

9
 

סכ
4ט
יג
 

8
 

ס8
ןט
יג
 

8
 

ס2
ןט
יג
 

6
 

(
ס
ט
4
 

6
 

23
טס
ג4
 י

8
 

סכ
גט
 י

9
 

11
61
 
ף
 

!
0
7
6
 

17
61
 
5
 

0
9
6
1
 

18
61
 
5
 

0
9
6
1
 

61
 ן
5
 

0
9
6
1
 

09
61
 
טּפ
 
קס
.י
 

4 
*'
אל
 א
וו
 
.ןא
 
 יי

- 

ְש
טׁ
סֵ
 
פק
9 
||
68
קס
 ס

1
0
4
נ
ש
ר
 

ן1
פם
םג
 
|0
|6
 

50
 

50
 

50
 

50
 

0
 

או
 ס
89
91
10
2'
 

או
 ס
ִב
ּפ
פס
כּ
נו
יָ
 

חכ
קפ
סי
 
81
0 

צט
וש
 פ
10
 
מס
פו
ּנ
 א
בס
 ר
6
ץ
ס
צ
ב
 
בס
דּ
 
א
ס
א
ו
ס
'
 
ס
ו
כ
ט
ו
א
ל
ו
א
ט
ס
ס
 
בפ
פּ
אח
 
ֹב
דּ
 
אצ
סַ
 
נס
 
ד
ר
נ
פ
ט
ס
ט
 
ל
 
לד
 
ל
מ
פ
נ
א
ו
ו
א
ץ
 



.
0
 

ל

ד

י

י

 

89
01
 

0
0
0
 
89
6 

0
0
0
 
96
1 

00
00
 
06
7 

0
0
0
 

99
 

00
00
 

8 
0
0
0
 

6/
 

0
0
0
 

90
 

40
00
 

} 
0
0
0
 

24
 

00
00
 

ָז
סא
 
29
65
זז
טס
 
א
 
א
ק
 
5
 
1
 

?6
 

8 

1

 

6 

6 

7
 

 ן

19
 

9
 

29
9 

50
20
 
ט}
פז
פ9
 
יש
ְנ
זג
כְ
שט
בס
 

2 

0
 

 ן

7
 

1 
0
0
0
 

()
50
21
 
ס}
פז
5ס
 
ֶש
ּצ
ִז
ְט
ְמ
סט
 פ
* 

קל
 

דק
 י

0 

6
 

יי.
 

0
 

 ן

6
 

 ק

2?
?+
 
66
 

90
08
 

6 

56
 

5
0
0
 
ן
פ
 

:ח
30
96
0 

66
 

 א

60
 ף

6 

|
|
 

ט
ס
 

'ל
? 

{+
 

61
9 

1 

81
 

50
26
 
{6
זט
סְ
 
יש
טג
נס
כז
שט
 י

2 

0
 

6 

0
 

 ז

0

 

0
 

וד
זח
טש
זש
 ט
א

י

 

18
 

9'
? 

א
 

ס8
 

6
 

7
2
 

7
 

ז{
 ל

09
 ץ

4 

/"
? 

י
ט
 

י
י
 

0
 
יי
 
סע
 

ד
ס
 

(טפ
 

סק
עד
 
םא
 

80
6 
קס
 ס

18
 

שן
 

ו
ט
 

8 

ט
י
ס
"
 

2
 

8 

לז
0 

ד
י
 

ע
ר
א 
ר 
 

י

ו

 

יי
טע 
 ע
י
ש 
טי
 

29
 

אס
 ר
ן/
 א

.6
66
 

;א;י
 .עץ

2
0
 

71
1 

ט
י
 

5 

י-
0ס
0ט
 

6)?
 

'?
+ 

9 

2
 

ֹל
 

0
 

ד
י
 
עט
טש
 
י'
יי
 י
יי
 

 יו

04
1 

ט
ס
 
6
0
 

קפ
ל?
 

26
 

ע
ל
 
1 

7
9
0
1
 

ט
ס
 

6 

00
6 

 ז

6
 

1 

87
 

ֹל
ּ 

0
 

א

ט

 

כ
ס
ט
נ
ָ
י
 

9
 

כ
ס
ט
ן
'
 

8
 

כ
2
ס
פ
ט
נ
 

8
 

כ
ס
ט
נ
 

8
 

כ
ס
ט
נ
י
 

8
 

כ
ס
ט
נ
י
 

9
 

כ
ס
ט
ן
ג
י
 

8
 

כ
ס
ט
נ
י
 

8
 

(
ס
ט
ג
י
 

9
 

כ
ס
ט
ג
י
 

9
0
 

ִש
פט
נּ
כ!
טס
פס
ּ 

3
ח
ג
ס
9
0
9
0
 

ְש
ּפ
ְו
ְס
ְג
ֶו
סכ
ּפ
 

ִש
נׁ
נְ
כו
טס
פס
ּ 

ע
ִ
ץ
ס
ס
ג
ס
ּ
 

ע
ס
נ
ש
ר
 

ש
ג
ס
פ
ּ
ט
נ
ָ
ו
ְ
ט
ס
 

ה
ַ
ח
פ
ּ
ו
ס
 

4
ס
ן
ס
ט
ו
ס
 

ו
ְ
ר
ַ
ח
ו
ט
ס
ט
ו
ְ
ס
 

5
0
1
1
6
 

ס
5
6
5
!
0
 

0
2
1
0
 

0
ס
!
5
9
5
 

5
0
:
1
0
 

5
5
0
0
 

5
0
1
1
0
 

5
9
5
!
0
6
 

א
ו
ס
 
ב
ס
פ
ּ
כ
ן
ן
י
 

(
9
2
1
0
6
ט
1
ט
!
5
9
 
כ
ט
ן
כ
װ
ן
ס
ק
ס
5
 
1
0
0
5
 
ס|
 
9
9
0
0
 
92
 
פ|
 
ְא
ִש
ֶש
םׁ
בא
) 

כ
ח
פ
ק
ו
ס
 
2
1
0
 

6ט
וש
 פ
3
0
 
א
ט
כ
ו
א
ל
ו
ב
ּ
א
1
;
ס
 

1
0
 
9
0
7
 
ט
ש
ס
נ
נ
פ
 

3
0
 
ד
ץ
 
א
ס
א
ו
ט
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ע
ץ
ו
א
ט
9
0
0
0
 

8
0
6
 
3
9
ב
9
0
4
 

1
 
ן

ש

י

 

יי
יי
יי
 י

88
01
 

0
0
0
 
89
6 

09
6 
48
6 

4
8
 
00
0 

90
07
 
97
 

רק(
 

ר
 

0 

טא
 

6 

0
 

8,
 

69
 

אז
 ס
5ה
סס
זכ
זנ
טס
 
יי
יי
יי
 י

6
 

6
0
0
0
 

6
ר
ס
י
ס
 

4
 

9 

6

 

61
 

 ן

61
 

06
 

/0
'4
 

50
11
 
ט4
פ1
פס
 
ִא
ְנ
זנ
טכ
סט
 פ

? 

0
0
 

+ד
 

66
 ס
 

| 

00
8 

()
50
11
 
א}
טַ
פן
פס
 
פֶש
ְזּ
נְט
ֶזְ
פסכ
 
* 

יז
 

סו
סס
 
-
 6
+ 

06
וע
. 

1 

ס
 

 ן

?
 

6 

?9
 
60
6 

09
99
 

2 

'ל
 ף

5
0
1
 
סה
פן
ףס
 
ח2
:5
05
00
 

86
 

0
0
0
 

6 

פ
א
ט
 

טי
סי
 

יי
 
בי
ך 
ש
 

קי
 

18
 

ז1
+ 

00
7 

 ן

6
 

י
י
 
א
י
 
יש
טצ
הפ
טפ
 י

סט
 

{0
0ס
0 

 זש
-
 
06
8 

60
60
 

י
 0
 
 ק

ו
ע
ס
ק
מ
ה
 

יי
 ה
"י
יי
 י
 יי

יפ
 

 ?
15
06
00
6
 

,2
6 

29
6 

קז
 ז

רס
 ן

ק{
 
-
ל 
שק
 

7 

80
 

1
 
א
ט
 

י
.
י
 
יי
 
יי
 

ס/
 ם

00
01
 

שש
 

י+
ן|
?ר
 
07
 

8
 
67
9 

/9
'9
 
}{
} 

"ק
 ק

9 

ד
י
ק
 

70
 

8 

11
 

ה
ו
ט
 

 יי
ד
י
ר
י
 
י
י
 

ט
ע
 

20
00
 

ר0
 

09
6 
ן/
יט
 

פט
 ם

טל
 

8
1
 

די
 

?
 

7 

ד
ס
 

0
 

6 

ז1
? 

ְל
ּ 

91
 

נש
ֿפ
ּפ
נט
טז
 ט
א
ב
 

 א

ט
י
ע
ט
ס
 

07
ס 
יא
 
"ש
 ע

יש
 

0 

58
, 

0 

ט
ק
 

א
י
 

יו
 

= 

20
 

9 

7
 

4
 

טס
 ע
,
 
90
 
-
כ 
טס
 ר
(
 
90
 
פכ
טש
 
י
 9
0) 
טסכ
 .ב
 

19
ו6
סכ
רט
 ך

00
 
04
טפ
.ר
 י

90
 
מכ/
יגט
  

90
 
סכ
בט
 
א
 9
0. 
5כ
.ט
 

006
) 
טכ
גש
".
 

= 

ִש
טנ
ּפ
וג
כ!
טס
פס
ּ 

3
ח
נ
ס
9
0
9
0
 

ְש
פׁ
וּ
סְ
נְ
ֶו
סכ
ּפ
 

ִש
ְנ
וג
כְ
טס
פס
ּ 

ז
ִ
ץ
ס
ק
!
פ
ּ
 

ע
ס
1
ל
ר
 

ש
ׁ
נ
ס
פ
ּ
ט
נ
ו
ְ
ט
ס
 

בו
חֶ
ּפ
ְו
 ס

ס
ן
ס
ט
ו
ס
 

ה
ַ
ח
נ
ט
ס
ט
ו
ְ
ס
 

0
0
1
0
 

5
9
5
!
0
4
 

5
0
:
1
0
 

5
6
5
!
0
4
 

5
0
1
1
0
 

5
9
5
!
0
6
 

5
0
1
0
 

5
8
5
|
0
4
 

ו
א
ס
 
5
1
3
 
פ
כ
ן
{
*
 

(1
52
10
ס6
ס!
9 
טכ
כן
ןװ
קס
פס
 
92
40
5 
פ|
 
ט
פ
 
פק
 ן
ש6
סׁ
ב8
) 

: 

חכ
קפ
פי
 
וס
 ן
ט4
ףו
ס 
3 
ַא
כז
וו
וװ
אּ
סג
 
38
 
90
7 
צ6
3ם
פ4
 
38
ד 
 צ
סא
וא
'ץ
ס 
פו
אכ
או
וו
ץא
סס
 פ
סצ
ו צ
ִפ
ּב
סא
 ף
- 

 י

 קי 4 71 1 יב יי יי יז זי יי



}
1
0
 

ש
י
 

 י'
89
01
 

00
00
 
81
? 

00
01
 
69
6 

/0
'0
0 
49
9 

/0
'0
0 
שס
6 

0
0
0
 

2 
00
00
 
96
 

00
00
 

06
 

0
0
0
 

} 
0
0
0
 

98
 

00
00
 

אק
 ס
פה
פס
וכ
זנ
טכ
 
יי
יי
יי
 י

19
 

/'
8 

} 

9
0
 

0 

8
0
 

9 

א
 
4 

'ק
 ן

?0
 

1
2
?
 

5
0
1
4
 
{6
זט
ספ
 פ
ז/
זג
טכ
0ש
 פ

 ן

יפ
יד
 

 ז

6
0
 

(5
01
1 
טא
פן
פס
 
פֶש
ְזּ
נְט
ְזְ
פסט
 
* 

?1
 

4
 

7 

ץס
" 

7 

1
 

 א

0
 

00
6 

00
01
 

50
26
 
זט
ספ
5 
גח
50
00
0 

17
 

י
י
ט
 

א -
 
( א
 

ל
י
י
ה
 

0?
 

7 

8
 

7
 

(5
01
1 
ט}
ְז
5ס
 
ִש
טז
וס
כז
טט
 י

ֹק
 

0
 

7?
 

א
 

 א

70
 

 יז

00
8 

ע
ש
ט
ש
ק
ן
 

יי
פר
 
יי
יי
 

6
 

?"
9 
}?
 

יא
 

71
 

0
 

00
6 

80
7 

 ן

?'
? 

{0
4}
שס
טז
 
י י
י
 

י
י
 

קי
סק 
יט
 ן

י
ע
 

66
 

ב
ס
 

רע
 ע

י
ש
 

ט
ש
פ
"
 

טז
 
=
 7
י 
 ט

ג
ע
 

 וי

6
 

ֹק
 

1
 

וי
 

א

י

 

,
ן
י
ק
 

טב
 י

ט
ק
 

80
 

-/
שי
? 

הן
 

ה
פ
י
ח
 
י
 
לז
 ע

0 

 א

כל
 

6 

ט
י
 

וי
 ר
שש
טט
 
זי
יל
יי
 
י
י
 

6/
 

0
6
 

עט
טש
" 

סט
 

53
4 

7 

0
 

 ץ

א
 

 יש

0
6
 

קא
 

8

 

'ס
 ק

2 

9
 

ס
ק
ס
 

סכ
נט
 י

6
 

סכ
בט
. 

90
. 

סכ
גט
' 

98
0 

ַכ
פּ
נט
' 
:
 9
0 
סכ
גע
' 

90
 
סכ
בט
 

90
 
סכ
גט
' 

90
 
ס2
גט
' 

90
 
פכ
נט
 י
 

סג
 
טכ
נע
 
 

=
 

ִש
טו
ּפ
ונ
סכ
סט
ּפ
 

1
ח
נ
ס
5
0
8
6
 

ְש
פׁ
וּ
סְ
נְ
וְ
כֶ
פס
ּ 

ִש
ְנ
ונ
כְ
טס
פס
ּ 

ִז
סץ
נק
ּט
 

צ
ס
ו
ש
ר
 

גש
פס
טּ
ָו
ְו
סט
 

חא
ופ
 ס

4
ס
ט
ו
ָ
ם
 

ַה
וח
סט
!ט
 ס

5
0
2
1
 
58
51
04
 
(5
01
16
 
ס0
58
51
 
נ)
סג
 פ
58
5!
06
 
(6
סנ
 פ
!
3
6
9
 

{ָ
סא
 
פב
סט
כּ
ןן
 י

(1
09
21
06
!ט
58
 
סכ
כן
ןח
קס
5ס
 
96
:4
09
5 
ס|
 
95
80
 
52
 
פו
 
צ
ִ
ץ
ש
ם
8
ב
)
 

כ
ח
פ
ק
י
ס
 
0
1
0
 

4
ש
ו
פ
 
1
0
 
א
צ
כ
ו
צ
ל
ו
ב
א
1
ן
ס
 
30
 
9
0
7
 
3
ט
1
8
0
7
פ
 
1
3
0
 
א
ס
א
ו
ס
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ו
ל
ו
א
7
ל
ץ
9
0
0
 
6
ס
ט
 
9
ב
א
9
0
 

ט
ש
.
ע
ש
.
.
ש
ס
ט
ט
ס
ט
ס
ט
ס
ם
ט
ס
ם
 

ט

י

ט

 

י
י
 

::
2:
52
::
::
:1
::
5:
::
:1
::
::
::
5:
::
:5
::
::
::
2:
::
::
::
, 

א

 

ת
 
0
 

ל

ח

 

י
י
 

88
01
. 

00
00
פז
.ס
 

ת
ש
 
6ק
וס
 ר

דס
 ף
ש/
 ט

ט-
87
 
07
 

סי
 

2 

0
 

77
 

6
 

09
 

6

 

10
 
99
 

א
 

יד
 
י
י
 
טע
 ט
נ!
יי
שי
 
-
 
ירא
 

00
06
: 

"יד
 

20
 

6
.
0
 

ףו
 

ז-
םד
 

סי
 
7
 
66
 

7
 

,8
2?
 

50
26
 
אְד
זטַ
פפְ
 פּ
ִש
ְנ
וג
טכ
0ט
 פ

1 

0ז
ס0
ס0
 

 הי
0
0
0
 

50
23
 
{;
זט
ספ
 פ
פֶש
ְזּ
נְט
ְזְ
פסט
 
* 

 
8
0
1
0
6

 

סזי
'ספ
. 

6 

ז-
םס
 
 

+| 

7
 

א
 

א
ע
 

(ק
 

50
26
 
טז
ִו
פפ
ףּ
 
ח2
2נ
56
פ0
 

16
7 

00
00
 

6 

טז
" 

7 

0

 

6
 

7 

0
6
 

סו
 

י
א
 

50
11
 
אז
זט
ספ
5 
זש
פט
נּ
כז
טט
 י

 ש

0
0
7
 

27
 

יט
 ס

 זי

ש
י
 

 ד

0
 

ָז
ֶצ
גה
סט
זט
 ט
ע

ר

 

חס
 

00
01
 

01
 

99
6.
 

2 

ז;
טס
..
 

{0
 

יק
 ש
סח
 

ע
ה
 

 ז

0'
0 

דו
 
ן
ו
ט
 

יי
 
יק
 י
יי
 

30
67
 

60
00
48
6י
9 

6
 

97
9 

6
 

06
6 

48
2 

0ז
 

00
 

6 

ד
י
 

0
 

? 

80
 

י
י
 
יש
י 

ר

ע

ש

 

00
00
57
00
6 

טי
 
.2
 8
1-
66
21
:.
 

ןפ
, 

סוז
 ס

י
ז
 

1 

16
 

?

0

8

 

0
 

6 

09
 

עק
טה
טש
טש
 
יד
 י
:
י
ד
י
 
יי
. 

6ס
ינ
סו
םט
 

6פ
. 

ע
ז
 

טז
 

ן"
"א
 

טא
 

יס
 

ורק
 

ןא
 ך

 ן

ןד
 

וי
 

עה
 

6 

'ז
 ס

ִכ
 

0'
9 

ס
ק
ס
 

סכ
4ט
' 

6
 

סכ
בט
".
 

90
 

ס
ט
ע
 
)
 9
0,
 

סכ
גט
' 
 

90
 
סכ
בט
 
'
 9
6 
סכ
גט
' 
-
 0
0 
סכ
גט
' 
.
 
90
 
סכ
גט
 י
 

90
 
פכ
נט
 
 

90
 
פכ
עט
 י
 

92
 

ׁש
טנ
ּפ
!ג
סכ
סט
ּפ
 

ב
ח
:
ס
9
0
9
8
 

ְש
פׁ
וּ
סְ
נְ
וְ
כֶ
פס
ּ 

ִש
ְנ
וג
כְ
טס
פס
ּ 

ִז
סץ
גק
ּס
 

ו
ס
ו
ש
ר
 

ׁש
8ג
ּפ
נט
וָ
טְ
 ס

וו
פח
טו
 

4
ס
ט
ו
ס
 

ַ
ח
ו
ש
ס
ט
!
ס
 

5
0
4
0
 
58
5!
00
4 
5
0
2
1
 
58
51
06
 
(5
0:
16
 
5
8
5
0
 

ס)
גנ
5ס
 
5
6
5
0
 

או
 ס
פב
סּ
ּפ
ןכ
ין
 

(1
03
21
06
!ס
5ס
 
סכ
כן
ןװ
קס
5ס
 
9:
40
9 
פ|
 
95
00
 
פק
ןּ
 
ִש
ְש
סׁ
בצ
) 

חכ
קפ
פי
 
60
 

טש
פו
 
13
0 
א
ש
כ
ו
צ
ע
ו
ב
א
1
ס
 
10
 
90
7 
6
ט
מ
מ
נ
פ
 
בס
 ד
א
ס
א
ו
ס
'
 
ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ל
ו
א
ט
9
0
0
 
ו
ס
ט
 
9
0
4
3
9
 

, 



2 

 1{ א

 יי



 אלי א ערע אי טא לאטא 1 טי יט א 7 1 א 6 7 ש יי קג /טאאי יט טי 5 -י'} רב
 א קי שי יש - ,,סּפסיַ) ּפק ּפסטנׁש ,, סטגסכ 5ס|נס;9ק!פטסכ 9803

 : תוהו סו 600 טוט ךש טו 0 טו 0 טו 9 סו טפ סו סו ַח 0 טו ףוז 0000 9 0000 60 טו  ס יי חס עי
 ר א שי י 97 80 "טראק לא אב טכָזז59 0

 עי = עי יי יי א טא
 5 9 6 5 0 1 0 05 1 1 ֹל 8 2 6 ֹל 211 5 ף+ םק יא } . יו גט עי 2262 = נוצט

 : 40 6 80 1 50 9 בסקטנּפטחטג1 פ60:266חכס 56
 ?0 1 : :0 1 : 00 קי א עי סקט?ןטכ ןכק 501910()
 ל0 1 50 1 20 0 60 1 0 הע עא סנ1065טטגנ ןּכק 501320()
 ל0 1 50 1 20 6 : ו 60 1 0 עי ר פסכזפגחןטנסט1 5012
 יט רע - 054 9 95 1{ 8 ז ן 0 1 00 972 ישי סןְזנאּכַנ 901210)
 : 50 1 20 60 קופ 1 ן 21 6 90 90 ישיע ישא ֿסהָזְנְטגפ 5019106)
 0 וע +פ 1 0 ן : | 0 0 דיייויייייייייייידוו 5012
 1 7 : : 0 60 םש6 קל יז 6{ דיייוייייייייייוו טקנסןקפגנס'ב

 טמ/ 'ס7 006 ןש 164  זז 666 1 498 0 248 שע 026 1 א יי / 22 6280. 100 עט סקטפןטטניה
 70 6 0 1 ּו 20 2 ייייייייייייייייוו 30131667/
 : 0ז 9 58 1 5 ל'ס ק  דיייוייייייווייייוו 0136 1

 0 ז פז 9 6 1 3 90 8 דייווייייייייייייוו 0221

 ל0 1 50 1 01 5 50 יו טי פסנּפקטטס6 { 501921שגס)
 1 8 יש 9 1ֿ פ 1 סי, 501סנסְנזצְזִנ 4 6
 80 ? ְו : : 20 6 60 1 50 יי יי פ2נסקטגןפח| 4 פ0ג21ט16נ6
 רו 41 -?ס 009 1 2006 0 97 - 98 -שםנ/ ז 1 ץַו/ יין א פסג2טזחקסגגטז
 9 6 0: / א 1 1 ׂ 1 1 .ָפשי טא 60 א 0= 5: וי יט א 501240/

 9 91 2 קו ץצ ֹק 666 {| 256 ן 0 00 48 6 עשו =6/ .99/ יז 19 6 4 8/ י יקטּפסּכקטִז 9 יקטפסּכק פסכֶזטכִּפ
 86 טי 207 68 066 ןשס ?606 (| ת5| | 054 ף2ָ סט 1{ 606 2 9009 86 299 7 04 9 9319 9496 י-'י פּפןטענפהקשִז 'טּכןטטזכגּכשנ02)
 1 5 : : 00 9 : 121 ? 0'ז זז י פכןטחנכקןסְנִז 'פטְנפזְננט '1(9210920
 68 66 6 86 065 06 6 66 ?8 1 ןְקֶלִװ 8 196 06 291 { ן/פ 47 1 901  נופנּפאזשח סץחנ/כ פסןטשטסו2102}

 50  גטסכ 50 יגטסַּכ 98 'גטסּכ 90 'גטס) 90 יצסַּכ 90 ינסַּכ 90 יצטסכ ! 96 נט 00 'גפסכ 50 טסכ 50 יעפַכ 50 יעפכ 50 יֹֿפַּכ -----.. . .-. ..... .ס;סא
 ספסכ ּפק ּסקסגט8ג 59טסןכססחכס 5019גח4פ0כ 'קטּפטּפקטו ס יפסק יןכס יפןס 9ןס!גְנּפהקשֶו יגפנּפאוטח ;

 1/295653  סאו ּסטנש ּןטסְוקחַנפְב 'םחכס 5040 00 8 50 ּפסקסּפןסט3ב ּסְנּפוקסשֶא} 'סק פסּכוטכֶּפ| 4 סננפּפסֶץש יַנטסוכגּפטנסי) 'עג/כ '(6 רש1ס1 םִואסאו

 (טואסוא ףו 9 6500 ף| 9:405 פסקפןחכןטכ 59!ט1ט92:06) 931 אב שצ1אסכ פ0ד טס6 פטסצאסוכאּבץצ פנאסוכט6ח20 820 סיקפחכ

 *,,ספס3 ּפס פסטגצ ,, סטגסכ פס|ןנסנּפקָוּפטסכ 9493 =

 ?'760 896 88 66 8 16 0 06 0 6 0 9 86 .ע0: סז 00 שש 66 606 .פז 0 9 26 68 1000 היט 0 יי יא 6 חשש ש
 001'0 87 1 ס0ז יט טל לי טיט טז 19 סאז

 000 { ) 0:007 ווא + 26 בסקטשסזפ196 4 פסקטן;ףח|
 ם'ז1 6 סט'09 2 2: 5 ?'ז 2 8 ֹ? ל'סז 5 0001 םס רם סיט טשוםיס 6 3. 8 כנסיה

 006 ן 006 ן 007 ? | 006 1 0006 5 טקטגּטתשגפ1 פ20ז2ט6חכס 56126)
 009 009 { ) 0000 סטרי רשי סש;ןיכ ךפוכ יט טא
 006 וו 006 וו 007 ? 006 וו וו ר סנגסספטטננ ןּכק 5025100)
 007 || 006 זן 007 ? 006 ן 0000 עטר יד סכולגחןטנּטז 501910)
 690 2 7 9 72 זז 0 1 י יב 1 0001 07 היה סי טי טא הי 0 ןְזְנאכִנ 501810()

 9 50 1 3 90 1 0 1 001 0 רייט ר טוט סם. םסעריס יט ר 5019106) : 2 ן 960 06 עפװ ז קט ? 0007 לקט יע טי פסטֶזנקנפ סג9100}

 81 5 0 9 ל/+ 6 וו 0 001 61 םס סם טומש מס מס פסגסקסנגסי)

 0066 { 066 ן 0000? 0 ר 8 יי 3016 806 87 821 ןק ם'ל 11 0 6 ?0 1 ע56 רשז/ .| ר עא 2 81 1 025 0000 יי טיש נאט סט
 092 9 067 ט00ז .( .ימ יא צסגככו0ט}
 5 ז1 1 0 0 ס'09 ל ) ס00'0ז 8 יי ר ר טיט טי םרעד יי בי יה-ס 30112184

 8056 | 000 1 009 ? ׂ 0606 60 - 77 פסנקקטשט6 4 סג
 סו 5 66 9 2 8 0006 עג יב לט יי יא
 007 ? 007 ? 006 זו 0000 6 יי פ2גסקטגנפה} 4 פסנקנטְוסגסיר
 "צז 2 ץ'17 0 14 1 ל"ז 7 0 6 1 1 ס'00ז 5 א 1 יט ע טסגפטזח'לסגגסאָז
 0 6 6 1 { 87 ז 02 ז 89 זז 17 ו 01 ֹל 0001 /9 = םש אם. אש ם א ף"פ טי .וא שואק= אב) : 01ס80|

 יע ל 599 9 ?פז ? 000 זו * פכןטנכקןְנשִז 'פטְפזְננט 'פ1(91920 ץ80 486 996 68 9 16 50 / 0 1  םׂסֲס 92 0 7 2 600 56 ?ן ש 67 7 000 996 .'-' פ?ןטענפתקשִז 'פפןשטזכנּפשסכ 806 661 עז ץ= ֹק 1 6 0 / 687 יש 0 060 0 1 1 0 6 רשס006 שש י יקטּפטּפקשִז פ א פסכזטכַּפ
 641 90 606 םז 28 פי ס6 שם .ףשה 8 טפ1 .םא 90 ז  ט80 88. 0000 90 טוה עטס עי א ==

 50 יגטסכ 50 'וצסכ סַ) 'גסכ 50 בטסכ 70 יגפכ 50 'גסכ 50 גטס- 70 נטסכ 50  'צנסכ 90  גטס) 50 גטספ 980 'עוסכ 76 'גוסכ קא 7
 ם56כ ּפק ּפסקסנ}ט51 ּפּסטסוכססחכס ּפסג8נחָנּפסכ 'קטּפטּפקשו ּס יכסק י1ןכס יֿפָס 59|סְונְנּפחקטְו יגופנּפאַוטח

 ,'129653 סאו ּפסטנש סנטסְוקחַוּפַב 'םחכס 980 5060 , 590 ּפסקסּפןסטב ּסָנפְוקסְׁשֶש '6ק פסכָוטכָּכו 4 פםנְנפססָׁשֶ} 'ןטס!כעּפטנסי) :ָךןנ}!//כ 06 רשעס1 םואסוא

 (סואסאא ןפק 6500 פ| 9005 פסקסןחכןסכ 5ס!סטסכ:06) ף311א3באשט1אסכ פסד 804 פטסשאסוכאּבוא פּנאסוכטצחכס 420 ףפיקפחכ



8

 

ל
ע
 

ן
י
י
ל
 

ט
י
ט
 

י
ט
 

ע
ל
 

ש
י
 

ב

י

 

י
ע
 

ע

ה

 

ו
י
 

י

י

 

ה
ו
 

1
 

ע
ר
 

י
ע
 

ר
 

ו
א
ר
י
 

ב
ע
 

א
ק
 

ט
ק
א
ה
 

ע
י
 

 עעי,רעאמ

ר
א
ק
 

ה
א
ר
י
 

ק
י
ט
ע
 

ע
י
 

י
י
ט
ש
 

א
ש
נ
 

ט
י
ב
י
 

 רקע

ל
ק
ע
י
 

ז
י
י
ס
 

7 

3 

א

 

י
י
 

8401 

0
0
0
 

996 

0600 

71 

0000 

7?/ 

0000 

9 

0000 

71 

0
0
0
 

6 

/0'0 

6 

0
0
0
 

2 

0
0
0
 

ה
א
 

א
ט
 

ז
א
ל
 

א
 

ג
י
 

ט

י

 

י
י
 

ט

י

ע

ט

ס

 

 עטסטסעטעע

ט
ע
 

?
2
 

;

ש

ש

 

ט
ט
 

ט
י
ט
 

י
י
ט
 

י
י
 

 סאו

 טכנוכפס5

 טא

1
 

 ר

א
י
 

 א

!
י
ט
 

+. 

 טי

5
0
1
1
 

 9ס91ט6

 5סכֶזְנְטְזּפוֶש

ב
י
 

 יא

א
ט
 

)
 

0
ז
 

| 

0
ז
 

5026 

 פ28ןט

 50900גװי

2 

 קד

 טיי

 ליע

י
ק
 

 סו

5
0
1
4
 

 פספזט}

 פסטטכןגּפטנש

 יייי

61 

8
 

11 

8
1
 

1 

7
 

1 

6
8
 

ז
ֶ
צ
ֶ
ם
נ
ט
ט
ט
ז
ט
 

 א

0
=
 

6
;
 

= 

) 

 טי-66

ב
ש
י
ל
 

ב
י
 

+ 

5 

ש
.
פ
 

2
6
 

0
1
 

6

0

 

0
1
 

װ
 

'
0
 

 טְ;טסוסַא

 ייייייי

,
ר
י
א
 

 עי

2
 

ר
 

ו
י
 

א

ט

 

1
6
,
6
4
1
 

 אה

 ששי

ע
ב
 

ד
י
ב
 

=

 

ט
י
 

 א

 ?ל,-לע,ז

 סשי-

ן
פ
ע
"
 

 .ע

 סי

 יט

 קו

,
 

1

 

 טאפ

= 

י
ש
 

 טשזטסֿפגש

 ייייי

י

י

 

616 

698 

198" 

 ם66

2 

 טםפ

506 

809 

 סי

299 

8 
-
 

299 

26 
6
 

7
8
2
2
 

 טסעי

 טי

י
ט
 

 תייש

90 

ס
א
ב
 

2
 

 'גטפסכ

0
 

 יגטפכ

60 

 'ןשס2

8
 

 'גטסכ

2
 

 בטפכ

8
 

 ַנטסכ

6
 

 .גטס2

900 

 ּפסטסכ!גּפטִש

 90960:ח3

 ּפסטסכְוגָנִש

 סְואסאָו

{
ס
נ
ש
ר
 

 סטְוָנטּפסגש

ו
ס
 

 סָוטס4

 סןטסשמָאו

5001 

5
8
5
0
 

(50216 

5
8
5
0
 

(50116 

 565ן06

 סאו

 יָנוכּפסּפִב

ה
ב
ר
 

ר
י
ש
 
ע
י
 

א
ט
 

שצ
שו
 ך
 

ו
ט
י 
טת
שט
..
. 
מי
טח
טל
, 
2 

ע
י
 
1
 
ב
א
ט
 
ב
ל
 
ט
י
 
טב
 י
ט
א
 
,
א
 

ו
א
 

א
 
א
 
י
י
 

(1
09
21
06
!ס
3ס
 
סכ
כן
ןח
קס
5ס
 
91
40
5 
ט|
 9
50
0 
פק
ּ 
פו
 
אא
אס
ו/
טס
) 

חכ
קפ
סו
 
80
 

ט4
פו
 
30
 
א
ט
כ
ו
א
ו
ב
א
1
ס
 
13
0 
0ד
 פ
ס
ס
א
ו
ט
ש
 
,1
3 

א

9

1

1

'

 

ס
ו
פ
כ
װ
ו
א
ש
ו
א
ש
ץ
ס
0
פ
 
80
64
 
5
ב
א
9
0
 

ש
ז
 

 לט

1 
י

י

 

 שש(

0006 

:096 

 ט16-

 יו

1
 

10 

=
 

 .ק

2 

60 

 טל(

-
 

1
 

66 

 וי

006 

 סט

{
 

ש

י

 

+ 

ם
ש
 

=
 

 .א=

ג
ס
 

ט
י
ק
 

;

נ

"

ד

ם

י

ש

ה

ם

 

ט

י

 

1

 

י

ע

 

1 

1 

4 

 סאָז

 טכזוכססה

י
ט
 

 .הא

006 

006 

4 

009 

:502 

 פספזט}

 פספמְטְופֶש

 יי

 ירא

1 

0606 

 ן

 00'0ז

:502 

ט
ס
 

 חי

50800 

7 

 א
ד
י
 

 יע

ע
ס
 

 יע

068 

1 

15 

א
ט
 

5011 

 פסזט6}

 פסטטכזנפשזש

 ן

 .סס06

 עש

6
0
 

1 

0
 

 טא

ז
ו
ה
ג
ש
ס
ט
ז
ט
 

פ
ד
ה
 

א
 

א
ו
ה
 

2
5
 

 ם

6 
:
6
 

ס
,
 

6
8
1
9
 

6 

:
א
ש
 

 א

0
1
 

0
0
0
1
 

ז
0
 

ז

0

0

 

 טושסןס8}

 יייי

ט

א

 

 א

 יא

י
א
 

0 

ט

ע

 

ט
י
 

 עי

0
 

51 

 .ל

 עו

א
 

 א

 ץז

 אי קא

 יי

ר
 

 טי

 סט,

 ס"ש-

י
ט
 

 ארט

ש
י
ט
 

996 

 טי

 על

ט
ע
 

+. 

62 

 טשמשס8ֿנָש

 יייי

ד
י
 

ט

י

ט

 

ם
ע
ט
 

ט

ע

 

6
6
8
0
 

 שיש

 שי

 הטי

286 

60 

 יע

0
 
 רק

 איי

י
ו
 

 סְויאסוא

 יגטסכ

9
 

 י'גטסכ

8
 

 יגטס2

2
 
ס
ט
4
 

8
 

 י4טס2

8
 

 יגטס2

8
 

 4גטס2

96 

4
3
0
2
 

8
 

4
0
0
6
 

9
 

 ּפסטסכ!ונּפטנש

 5060סגח1

 ּפסטטכוגָנִש

 סַואסְוא

ו
ס
נ
ש
צ
ר
 

 סטוגטּפ6גש

 םִוּפחַה

 סוטסןס01

 סָוטסטוחַגו

0

 

 385וס64

(50216 

5
8
5
0
 

(50216 

585!06 

 סאָו

 יָנוכּפטּפִב

ח
ײ
ַ
?
.
?
?
ק
ק
ק
ק
ק
ק
ק
 

ק

י

י

ל

 

,

ט

ס

 

ש
ש
 

ע

ס

ס

ט

ס

ט

ט

.

ש

ט

ס

ס

ס

?

?

?

ש

ש

ע

ע

ע

ע

ש

ש

ע

ע

ע

,

ש

ש

ש

ש

נ

נ

נ

י

י

י

,

,

י

 

.

.

.

י

י

 

ר
י
ע
ה
 

(
1
9
2
1
0
4
ס
!
9
9
 

 5סקסןחכןסכ

914095 

 פ|
9500 

 ןפק

א
ס
א
ו
ס
)
 

 סּוקסחַכ

0} 

ל
ג
 

 נַח

י

ו

ט

 

1
 

0
6
 

ס
א
נ
 

 'פננאּבאשִצ

 90סצאוואוָצְכִפְוַח

א
ה
 

6

 

: 

 6: יי ער א - הב א 0 יע



 סו

ל
ד
י
י
 

 ייייייייייי

8
9
0
 

0'0007 

 '8ס

 ס'ס0ז

 (זסז

6001 

 'ס096

 ס'ססז

997 

 00סזי

 ס;ז

 0י00ז

 'ס8

0001 

96 

0
0
0
 

866 

 סעסז

 סאז

 טסזוכסספה

 יייייייייייייי

6
 

א
ס
 

 וי

ע
י
 

 עו

6
 

9 

 זי

9 

א
ס
 

8
 

4 

 .,9יםדוז

פ
פ
ם
 

י
י
ט
 

9 

 רפפש

ר
"
ר
 

"
י
י
 
"
י
ה
"
י
ק
 

012 

ז
ל
 

1 

0
 

9 

1
 

0
 

 םהמ

97 

0
1
 

 .ע?י-

ז
ב
ס
 

 עק

'
י
 

)
י
ה
י
 

 ?'ק

1
 

 יא

א
ט
 
א

 

2
6
 

 פיזז

9 

 טא

;
 

י
ס
 

י
 

ק
ה
 

ע
י
 

 טי

: 

 יי

0 

9
 

ד
י
 

ר

ש

י

י

 

 גיט

 "קץ

 וי

0
ף
 

י
ה
 

 /י

י
פ
 

6 

 טי

א
ש
י
 

 ים

.896 

02 

ג
י
 

ש
8
0
 

 רזי

ש
י
 

 שי

9
 

6 

6
 

ה
ש
 

ר
 

 "אט

 י"ה

 ריי

י
י
 

ם
י
ע
ש
ר
 

8 

ם
ס
 

00 

2
1
0
 

 םחז

+
 

  ךיעש

ס
 

2
 

ט
ק
א
 

י
ו
 

1 

 יעקש

6
 

 סי

97 

 פ
09 

יא 6
 

י
ע
ש
ן
 

 שע

 טען

ר
 

9
2
8
 

 סי

 שטאט

 יקפפ

 טטש

 עז

 סט

 עא

 טא

 עי

?. 

 סס-

ר
ה
 

 טיזק

 ספק

"
י
י
 

י
י
 

 ר

0
 

 ש"ס

,' 

י
ס
 

 הוי

-00 

 ֹק

ר
פ
 

1 

0
:
 

1 

0
1
 

1
ן
ט
פ
נ
ט
 

א
א
 

ט

ס

 

י
י
ט
 

י
י
ג
 

א

ש

י

 

3
 

6
0
 

9
 

ז
9
'
0
 

0
1
ט
ק
ג
ס
 

כ
ס
ט
ג
י
 

9
0
8
 

כ
ס
ט
ג
י
 

8
 

 יגןטסכ

9
 

כ
ס
ט
ג
י
 

8
 

4
0
2
 

8
 

2
ס
ט
ג
4
 

6
8
 

(
ס
ט
ג
י
 

6
 

(
ס
ט
נ
י
 

8
 

ט
נ
 

9
6
 

 סק

 פסַעס

 ןק

 ס
 פ7

97 

 ס
09 

 ן9

 ס
99 

9 

09 

 ןפ

 פ
99 

9
 

9
 
ש
ס
פ
 

ד
ִ
ש
ס
ק
ג
פ
ּ
 

ע
ס
נ
ל
ר
 

 םִנּפסְוו

5
0
4
 

5
0
 

5
0
4
 

5
0
 

5
0
4
 

5
0
 

ו
א
ס
 

ב
ס
 

פ
ּ
כ
ו
נ
י
 

 5ס/ס1ט321064)

 פסקסןװכןטכ

1
4
0
5
 

 סָו

9900 

52 

 פו

 (בֵּמַסְׁשִץִא

 סיקפױכ

90 

 0ט603

30 

907 

 פּנמסטנ

130 

 לד

א
ס
א
ו
ט
'
 

ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ץ
ו
א
ש
9
0
0
 

3
0
6
 

9
ט
ח
9
0
6
 

130 

0
3
ט
9
1
0
 

ע
ו
ש
ת
 

י
ע
 

ט
י
 

י

י

 

0
 

 שב

0
0
0
 

 (ס

ע
ס
 

 ט"ו

ו
ס
 

ק
י
ס
 

?90 

6
פ
)
 

 ישו

ו
ט
 

08 

א

 

3
6
 

96 

0
6
 

ז
א
 

 טכזנזפסט5יד

ן
.
 

 ע
ע
י
 

,06 

)
י
ע
 

ד
ס
 

 קי

 ן'ק

9 

פ
י
 

 וע

ו
מ
ש
 

ד
ס
 

י
י
ס
 

 ן9

49 

6
9
9
 

ה
ר
 

ר
 
ס
ס
 

ט
ל
 

 ןיא

י
י
 

0
 

0000 

1 

6
0
 

9 

9
 

0
 

ר
 

1
 

0
 

0 

י
א
 

 יי

9'9 

ה
 

י
ן
ט
 

 הועס

א
י
ע
ר
 

י
פ
 

1
 

0000 

9 

 רבס

9
7
7
 

 יש

6
ס
ם
 

 סי

ח
8
7
 

7 

0
 

9 

 ן'ק

י
י
 

 עי

 סט

 עתס

י
י
 

י

י

 

890 

2
0
0
0
 

ס
ץ
 

6 

69 

0
 

 86י

6026 

002 

5
9
6
 

 זו.

ט
י
 

 סי

0
 

6 

 ק'ס

ד
י
 

8
1
 

א
י
 

 יי

2
 

 "שה

0000 

80 

 יסד

8
 

4
"
 

 םןז

.
 

ט
ס
 

66. 

6
צ
ל
י
ק
ן
 

4
 

1 

0
 

06 

ל
א
 

י
י
 

ט
פ
 

,
 

י
י
 
=

 

 םזז

0
0
0
 

8 

 ץיפ

 ..פסי

 .ם/06

 לפ

7
פ
?
 

 קז/

6
 

 ןי

ס
ע
 

1
0
 

 ֹק

א
 

ע
י
 

ט
א
 

א
י
 

י

ט

 

ש
י
ט
 

2 

5
פ
ס
צ
ן
ס
י
 

0
0
0
 

+- 

פ
י
ז
 

 0'ל

1 

 0'ל

ד
ֶ
ן
ס
פ
נ
ְ
ט
 

ס
0
 

ס
5
0
0
0
 

. 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

6 

2 

2 

6 

6 

6 

= 

5
 

0
0
0
1
 

3
 

ז
0
'
0
 

0
4
ס
1
2
 

 יָגטסּכ

8
 

02 

ס
ט
ג
 

8
 

 ינגטס2

9
 

 יָגטסר

8
 

2
 
ט
ג
 

8
 

2
ס
ט
ג
 

6
 

 יגטס2כ

6
 

 ינןטס)

8
 

2
 
ט
ג
 

9
 

 סשק

 5סטס

 ןק

 פ

 פק

 פט

5 

05 

 א

 טי

98 

0
8
5
 

9
 

:
9
9
 

9
 

5
0
 

 פשד

 טיט

1
ס
נ
ש
ר
 

 ףגָּפִפי

54 

504 

504 

54 

4
 

504 

 סא

1
1
2
6
 

(1
39
21
04
!ס
פס
 
סכ
כן
ןװ
קס
פס
 
91
00
5 
פ|
 
95
00
 
פק
ןּ
 
ש6
8ס
(ב
 

חכ
פ"
יק
 ס
90
 

דב
סּ
םץ
 
30
 
90
7 
6
ט
ס
ט
נ
פ
 
בס
ּ 
טד
 ץ
סא
וא
'ט
 
וס
כפ
וצ
צצ
או
0ט
ס0
פ9
 
30
6 
פ
מ
ח
ט
9
0
 
בם
 
3ּ
שס
10
 פ



{ת
. 
1
.
0
 
ץ
 
ד
י 
י
 

א

י

 

ט
י
 

0
1
 
ט
י
ס
 

י
י
 0
0
0
 

6
 

0
0
0
 

68
1 

0
0
0
1
 

2
2
6
 

0
0
0
1
 
47
6 

0
0
0
1
 

96
1 

0
0
0
0
 

/+
 

0
0
0
 

20
1 

0
0
0
0
 

ןאז
 ס
65
 
לס
נו
כו
 ט
א

ט

 

יי
 

עו
 

 ן

סיד
 יע
 פר
=
 +
רס
 

סם
 
יד
 

 הר"

פן
" 

י
ס
 
שי
 

עי
 

עי
 

4
 
99
 
ס
 
ט1
5ל
 

א
ט
 

א

ט

 

י
י
א 
ט
 1
7
 

ן
פ
ט 
ל
 

 ן

9
 
ל
ק
 

ָש
 

9
1
 

11
 

4
9
 

6}
 

4
 
א
י
 
י
ט
ו 
ע
 

א
י
 
ה
א
 
0
 

6
 

4
 
19
 
* 
99
 
א
ל
א
 

י

ע

 

י
י
 
יט
 ק

0
6
 

8
 

+
?
 

66
0 

1
 

98
 

0
?
 

99
 

7ק
לפ
 

ֹק
 

י
ו
 

עו
 

0
1
 

99
 
* 
09
 

ש
י
ט
 
יי
 

י

י

 

א
 

0
9
0
 

9
 

4
1
?
 

66
 

6
 

90
6 

06
 

90
60
 

6
9
 

||
 

5
6
 

8
 

?'
0 

0
 

8
1
 

19
 
*?
 
99
 

נ
 

ט
ע
 
יב
 
עב
 ג
ל
ט
 
 א

2
 0
 

ק
ן
ס
 

1 

ס
 
ט
ס
 

61
 

9
 

06
 

7
 

06
09
 

66
יס
 

6
 

1
6
 

0
 

9
1
 

2
 

9
9
 

1
 

97
 
* 
09
 

ב
א
 

א

ט

 

יע
 

9

{

 

א
י
 

ן:
/ 
2
 
ש7
 ט
 ם

ק.
0 

6
 

9
 

86
0 

6
 

8
0
 

1 

8
0
 

1 

6
0
 

3

6

 

ק
ן
 

ק
 

?
ף
 

 ש

ה
ב
 
י
ט
 
0
 

6 
8 

 ב

0
8
 

ס
ה
 

= 

9

 

9

0

 

2

 

1

6

 

3

 

9

1

 

1 

3 

ז
ֶ
ן
ט
פ
נ
ט
 

ס
0
 

5

0

0

 

ש
א
ט
 
ש
ו
ב
 

ר

ע

 

י
ב
 
י
י
ט 
י
ט
 

|
 

1

0

 

ן
 

7

0

 

ס
ק
ס
 

סכ
גט
 י

6
 
+
כ 
טס
'ג
' 

90
 
-3ּ
גטס
". 

90
 
סכ
גט
".
 

90
 -
 
סכ
גט
'.
 

90
 
ס2
גט
'.
 

96
0 
סכ
גט
 י

90
 
כ3
טס
'ג
' 

00
 
סכ
גט
"'
 

00
 

א

 

סק
 
טס
פס
 

ןק
 
 פ
ףס
 

90
 
 פ
09
 

9
 
4 
66
 

9
 
 ס
09
 

9
 
 פ
99
 

9
 
ס
ש 
ס
פ
 

ֶא
סץ
גט
ּס
 

{
ס
1
ש
ר
 

|ב
1ס
ס5
 

50
 

50
 

50
 

0
 

50
4 

0
 

או
 ס
5ב
פס
כּ
4ן
 י

(
1
3
5
2
1
0
6
ט
!
5
 
טכ
כן
ןװ
קט
5ס
 
91
40
5 
ס|
 
95
00
 
פק
 
פו
 
צ
ץ
ש
ס
צ
ב
)
 

כ
ח
פ
ק
י
פ
ף
 
9
0
 

נ3
70
0ט
 
1
0
 
9
0
7
 
6
4
ט
0
ט
9
3
1
 

ס
ב
ר
 

0א
,ס
וא
ס0
' 

ס
ו
פ
כ
ט
ו
0
ע
ו
א
7
ל
ץ
9
0
0
 

0
6
ט
 
9
0
6
0
8
4
9
 

1
0
 
ב
ס
ט
ף
ב
ף
 

ש
י
ט
 

1
י 

ע

 

ו
ט
 

0

0

0

 

0
 

60
 

4
 

0
8
 

ט
ס
 

עק
יט
 

90
ס'
 
י
ט
 

4
2
 

9
7
 

ו
ד
ס
 

"/
? 

4
 

01
/ 

0
0
1
 

או
 ס
1
1
0
0
5
ו
כ
ט
 
ר
ע
ר
 
 אי

 א

א
י
ע 
ר
 

י
י
 
,
1
0
 
8 

1 

6
0
 

9
 

9'
9 

1
 

6
6
 

ֹל
 

י
ע
 

5
 

8
0
 

5 

א
ס
 

-/
9 
.
2
 

0
 

4
4
 
99
 
0
 
6
ל
5
 

א
י
ע
ר
 

י
ע
 

לע
 
י
י
 
ען
 ט

ו
ט
 

 ר

9
0
 

6
 

8
1
 

1?
 

2

7

 

ו
י
ק
 

ט"
 ס

0
9
5
6
8
6
6
 

0
6
 

}0
 

ס
/
 

19
 
* 
99
 

י
מ
 
א
 

א

י

י

ג

ף

 

א
י
 

ר
 

0
0
0
1
 

51
 

ס
ע
 

סט
 

ן6
ס6
סט
- 

98
 
ק
ר
ע
 
ש
ם
 
90
 

0
4
 

ֹל
 

0

1

 

1
 

1
 

99
 
* 
09
 

י
מ
ע
 

י
ט
 

ר

י

ר

 

2
 
00
6 

0
0
0
1
 

9
 

6
4
 

לי
 ס

7
1
 

90
6 

1
0
6
 

96
 

6

 

})
 

7
 9
 

0
 

1
1
 

8
 

8
0
 

19
 
*? 
99
 
ב
י
 

ש

י

א

 

א
 
7
 

1

0

 

0
 

}?
 

3
9
 

06
 

7
 

06
0 

0ש
?.
 

66
 

8
0
 

0
 

6
0
 

2
 

1
9
 

1
 
?9
 
*? 
09
 
י
ט
 

ע
י
 

7 
-
 
+
 
מ9פ
 רא

0
0
 

0 

ן
פ
 

66
 
ו
ס
ס 
0
 

טא
 

0
0
6
 

2
 

8
8
 

6
 

0
 6
 

1 

1
 

1 

1
 

5
0
4
 

ס
ן
 

ס
 

?
ף
 

5
.
2
 

ס
ו
ם
 

0
,
0
4
8
 

0
:
6
 

8 

ס
'
ס 
'
ט 
;
פ 
יו
 ם

9

 

0

0

1

 

9

 

0

9

 

9

 

0

9

 

1
{
ט
נ
ְ
ט
 

ק
0
 

5
0
0
6
 

ט
י
ש
 

א
ע
ם
'
י
א
ר
ש
 

8 

י
י
 
ט
ו
ט
 

2 

1
 

0

0

1

 

1
 

0

0

0

1

 

8
1
0
4
 

סכ
גט
 י

38
 

4
3
0
2
 

8
 

ס)
גט
 י

8
 

ס)
ןט
יג
 

8
 

0
ט 
ג
 

8
 

2
ס
ט
4
 

36
 

ס2
4ט
ַג
 

6
 

(
ס
ט
4
 

8
 

ס
ט
4
י
 

9
 

י

י

 

סק
 
עס
פס
 

ןק
 
 ס
פק
 ס

96
 
 פ
09
 

ןפ
 ף
68
 

9
 
 ס
09
 

ן9
 
 ס
59
 

9 
9 
סט
 

ֶא
ְץ
קס
גן
 

10
ש1
 ר

{{
פס
סנ
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

או
 ס
53
סס
ןכ
י{
 

ַכ
פח
יק
 ס
8
0
 

61
שט
0 
30
 
90
7 
צ
ט
ס
צ
נ
פ
 
בס
 ר
א
0
א
ו
0
'
 
ס
ו
פ
כ
װ
ו
ל
ו
א
ש
9
0
0
 
8
0
6
 
9
ט
ח
9
0
6
 
13
0 
9
1
0
7
0
3
 

(3
9!
81
03
21
06
 
טכ
כן
ןװ
קפ
פס
 
91
00
5 
פ|
 
55
00
 
פק
ןּ
 
סש
סְ
בט
) 



ע
י
ש
 
ט
י
 

2
 

- 
9
0
6
 

זי
00
0 

8 
00
01
 
20
9 

/0
'0
0 
08
6 

00
01
 
82
1 

00
00
 

92
 

00
00
 
66
 

0'
00
1 

06
 

00
01
 

24
 

00
01
 

8 
0ז
'0
0 

ָז
סא
ה 
ספ
כס
ץו
כז
 ט
יי
יי
 

9 

0
 

 ן

0'
9 

?9
 

0'
00
9 

4
 
ןק
 
0 
טש
 צ
יי
יי
 

9
 

9'
? 

1 

0
 

7 

פרי
 

י
ס
 
-
 11
 

ט
י
 

סי
 

א
ט
 

4
 
99
 
? 
07
 
י
ל
 

י
י
 6
 

'ק
9 

ֹל
ּ 

1
 
6
 
 ק

וד
 ע
01
 

.ס.
 

ֲת
ִז
 ם

 ו/
 

פז
ףי
 

 ףי-
 

שק
טי
. 

6 

18
 

46
4 
19
 
 ט
54
 

ר
 

0

 

97
 

:6
9 

/4
+4
 ע
ש
 
8
 )
ט
ס
ל
פ
ר
 

ע
ל
 

ם|
 
+
ט 
,ס
י:
 

| 

09
 

ארשמו
 ן

- 

4
 
87
 
* 
04
 
ב
י
 
יי
 

י
י
 
ט
י
 

 יא

 א
6
 

7
 

דז
 ס

טס+
 י

ח
ק
 

ןפ
 
ש
ז
 

סש/
 -ט

וט
? 
 

 ש
ר
 
6
"
 

6 
6
 
'ה
0 

?ס
 

05
26
 

4
 
59
 

60
 
ב
י
 

ע
ב
 
א
 
א
 

י?
 

82
6 
ז1
1.
 

09
6 
עָז
 ף
 

68
6 
ָפ
 ט
,
 0
1:
:0
'9
6:
 

ס|'
'+ 
 

 ס
א
 
|0
ל'
 

זא
אל
 4
י 
 י

4
 
??
 
 גל
6
 
ד
י
ט 
 ס
ר
 
ט
ע
ש
ט
 

 יא

:9
0 

ש
י
 
שי
סט 
 יי

סל
וש
 
וו
 

יס
 ן

 יי

א
 
א
 

00
 

41
 
81
 
 לי
ן?
 
א
 
א
 

2
 

יש
 ט

סב
ר 
י 
י
 

קל
 

א
 
= 

0
 

 ן

10
 

או
סן
יי
ס}
 

סכ
נט
 י

0
 

סכ
עש
 נ

6
 

ס2
גש
' 

60
 

ס)
גש
' 

6
 

סכ
גש
 

6
 

ִכ
שס
ַנ
 

6
 

ס2
גט
' 

60
 

סכ
4צ
ַ'
 

0
 

ִכ
נס
ַנ
 י

6
 

סכ
נש
' 

6
 

|}
 
טס
פס
 

81
 
5 
ןק
 

0
 
 ט
ַש
 ק

ט
ס
 
ז
י
 

2
 
5 
06
 

6
 
5
6
 

8
 
0 
00
7 

ןק
 
?
ש
ס
פ
 

או
אס
ְו
 ס

1
0
4
ש
ר
 

{|
פס
סנ
 

50
 

0
 

50
 

50
 

34
 

0
 

4
 

או
 ס
12
90
53
} 

(2
21
06
1ט
!ט
38
 
סכ
כן
ןח
קס
5ס
 
91
40
5 
פ|
 
95
00
 
90
 
ַו
 ף
וא
אס
ו/
(ס
 

חכ
קפ
פי
 ף
0?
 

0
7
0
1
 

10
 
9
0
7
 
כ
ס
א
נ
ט
ל
ג
ב
נ
א
ו
ב
ף
'
 

ס
ו
פ
כ
ט
ו
ו
ץ
ו
א
 
9
0
0
7
 

3
0
6
 
3
9
ט
ח
9
0
6
 

10
 
1
נ
0
ט
1
0
ף
 

ע
ע
ט
א
ד
 
ש
א
א
ק
ע
ק
א
ט
א
ע
ע
י
י
 
ט
א
ר
 
ר
ע
ר
 

ט
י
 

ע

ר

ע

 

ס

ל

ו

ט

 

טר
רע
פע
לע
ין
שט
 
אק
למ
ה 
ס
 

ק
"
 -
 

ז
י
 

ל
ד
 
א
ה
 

02
ט1
 ט
 

00
06
. 

.0
 

0,
ס(
ס(
 
 

פק
 ס

08
6 

9ס
 ם
ןי
םע
 
ט
 
פש
טי
 
9
 

2
 

60
 

?"
9 

06
 

אד
 ר

עי
 

8 

0
 

ָז
סא
 0
58
כס
זו
טכ
 
יי
-י
 

4 

0
1
 

00
7 

?9
 

00
08
 

4
 
ןק
 
 ס
שש
ֶט
 פ
יי
.י
 

8
 

00
00
 

 ן

יז
ים
י-
 ק

סע
 

יפ--
 

6
0
 

ךז
 
ט
 0
6 
0
י
 
סט
י 
י
 
0
 

4
 
99
 
* 
?0
 
י
ט
 

א
 
סט
 

0
0
0
 

ֹל
 

פס
סט
 

/י
 

2
 

ט
ס
 

י6
 

טז
 

עז
 

עצ
'ס
9 
3
ט 
פ ס
 
0ז
י 
י
 
6 

סי
 

4
 
19
 
 ס
54
 
י
י
ב
 
2
 
פו
יק
 

י
ס
 

 אי

0
 

לז
 

16
 

04
 

65
6 

.ןק
. 

ֵח
ָפ
-ף
ףז
 
 

סז
 ם

60
6 

ח
 
י
ט
 

6 

90
 

 ן

90
 

4
 
67
 
* 
06
 
א
י
 

:2
פן
עי
0ש
הט
 

 וי

0
 

סש
 

לװ
סָ
 ה

עא
 
-
 6
 
ט
י
 
יט
 

ש
ט
 

יא
 

ק
ה
 

6 

סי
 

6 
יפ
0י
ס 
 מ

4

 

=פ
 
בע
 
סט
 ע
י
י
 
"
2
 
טט
 2
 

00
04
 

6 

4
0
 

0ס
ב 
י
 
לע
 ם
+
א 
יס
.ץ
 

טס
 

ןיצ
'/ט
 
זו
 ה

טל
" 

6 

טו
 

 ן

0
 

יט
 ט

י
י
י 
י
 

ק
י
ט
ע
ט
 

0
 

06
.:
70
9'
 

7
7
 

 ז

יי
 

1 

או
 

 אש

50
 

יו
 
שן
 

ןק
 
"
י
י
 

27
{ 

)
ט
י
 

 ל

/{
*ע
 

עק
 

א
מ
י
ס
 

ק/
 

 ן

14
9 

א
ן
ס
א
ו
ס
 

3
ס
ט
4
י
 

9
 

כ
ס
ט
ג
ָ
י
 

9
 

סכ
גט
יָ
 

9
 

כ
ס
ט
ג
ָ
י
 

0
 

כ
ס
ט
ג
י
 

8
 

כ
ס
ט
ן
י
 

8
 

כ
ס
ט
נ
4
 

8
 

כ
ס
ט
ן
 

8
 

ס)
ןט
י4
 

8
 

ן
ג
 

9
 

י
י
 

א

 

| 
/50
087
 

1 

ןק
 

יט
 ס
עס
 
ר
צ
ק 
נס
 ם
.ן+
 
+
 8
86
 
06
 

8 
 ס
98
 

98
 
0 
07
 
=
 
ןֶק
 ?
פט
 

0
 

0
 

50
 

0
 

5
0
 

או
 ס
5ב
סּ
ּפ
ןכ
י{
 

סוו
ְוא
 ס

10
ט1
 ר

{{
5ס
סנ
 

50
 

50
 

י

י

ר

 

י
י
 

ק

י

ט

ע

 

יי
 ט
.

י

י

 

י
י
 

0
6
"
 

5
6
 
י
י
 
יו
ש 
פ
י
ט
 

5
0
 

א
ט
ו
י
 

ן
 

(3
21
06
1ט
!ט
9ס
 
טכ
כן
ןװ
קפ
פס
 
9:
40
9 
ס|
 
95
00
 
פק
ןּ
 
א
ס
א
ו
ס
)
 

כ
"
פ
ק
י
ף
 
10
 

0
1
ט
0
 

30
 
9
0
7
 
כ
ס
א
נ
ט
ט
ג
נ
א
ו
ב
ף
'
 

ס
ו
פ
כ
ט
ו
צ
ע
ו
א
 
9
0
0
7
 

00
64
 
89
חט
90
64
 
1
0
 
0
3
1
ט
9
1
0
 



 6 225 פנפננססט}ת העט 25

 (1) 2020001122 ןזענמפ 1015: 106 ןסשגפג (2סנממגטמנק 04 1206208 /41165. 1961.

 (2) א408161224/104 0 םמ 14 ס1טס840 םמ םפ. 495. 2601504 646 0201:0024::1 06 2

 (ש10044 06 89. 49. םפ 7, 1962.

 (3) סעתאזאאת 1 ןטפוזטסזט14 500141 06 14 ,310600מ2) 1955.

 (4) 210א11/4611060, 210 15420: 101112010065 10161025 סם 18 1960. 1956.

 (5) 1108660112 ןזטגמ9 120019: סק. 6044.

 (6) א2ט8880 310128 אופטס1: 16 ץקצוזמס; 2004 ןט012 סג 18 /1:0600ת2) 1868.

 (7) 9011/412181/4; 122210: 111500:14 06 124 (00100122010 1301 סם 14 /1:06מ0מ8) 1956.

 (8) 809ט8826 5082/!סז ץ 8618185141א8 110ש1604, 1040161: 1 101 46 1ג 6

 161101058 סמ 12 ס010001420 ןט014 46 14 ,0:060008, 1961.

 (9) 560011/411,81/גוא; 12: סק. 014

 (10) אוסאדמ,אטט0) 110 13220: סק. 614.

 (11) שאנטמתפנפ;פ םטמ םטמאספ ,412485, 126ק8:4406210 46 5001010018: 1300116514 6

 1351180111030108 } 2810011024 500121 סמ 124 (02װ112| 1:60612) } (0:ג4 806005 221165, 1961.

 (12) 80512:0/ 2101969: 1100161085 ןקטסץק10פ 46 18 65142015004 1612402 2 105 1ט0109 06 2

.1961 ,419601104, 

 (13) 80ת0ט011/, ןגט189 100015: סק. 014.

 (14 סשסטשזזטש םמ אוטתואו1פ; (ס8זזמסמ (210014: :0840010 0016 61 ןע1650010 06 1245 00-

 ןק8010065, 1961.

 (15) 1אפ11זשדס 10800810 םז 1401:12/4: 0046:4ג 66 זמגמס 46 0014 657601417402,

.1962 

--- 83)654( -- 

 ר ֶצ

 2, == 1 א



--- 82)635( -- 

6
א
ס
 

ב
פ
ס
ש
ב
כ
ו
ב
ו
פ
ש
 

2
0
0
)
:
 

6 
ס
ס
ח
ו
ב
ב
ס
0
+
4
ס
8
 

6
 
ס
ב
א
.
ו
1
.
8
ש
ם
 

6
ס
ח
ו
ש
ו
כ
ס
9
 

6 
שס
ס8
ּפ
סט
פס
ּ/
טס
כס
מח
סש
מס
פב
ב/
ּפ
טכ
פו
אש
פס
 

6
סב 
טי
טו
יס
בכ
 ח
כו
ס 
/פ
 

פ
ו
ס
ס
ח
ו
ט
ו
כ
ס
9
 

60
כ 
וס
.ו
צי
סם
פס
בכ
םב
 

0
ו
א
פ
ב
ּ
א
ו
ב
ט
ס
 
= 

6 
עצ
סכ
כו
סס
 ם

)09//2000/ 81
 

97
 

"ק
 פ

9 
 ק

9פ
 ס

פ
ק
 

|6
ס'
 

66
1 

99
 ק

ּב
נפ
חמ
חנ
טא
 3
30
86
ופ
אס
ךש
 ?
יו"
 9
4 

ִש יש ִּש ִּ 4 ּש
ּ 3 9 9 

/6
9/
20
00
) 

2
0
 
ִש
ׁ 

7
 

צז
 

62| 

א
נ
ט
ט
ס
ו
ס
א
 



 (0020:0 א81: 60818261/2115 תם זאעו4:25;1511 151 21מ35(((3
 461131מ,8מ

90 4050!5 210:65/* 1404 

200 290 5 6 20116101421165) 
 (פ1 65/6011104/ ת085)

1/1 2101 14 24 

5451:65 {95 16 26 

125 12 2 

 2:08 8 יד

 (281ץ116105 7 ,(,(5 5 11

 (2810106105 } 5 2 א

 '1 גק5 4 10

2,495 2 07 

100 243 161 

 (כסעגס 56 000561ט2, 18 ןכס1515160014 6 תונ2191221 61 ןקעס21סמ2 06 14 "065ק101602-
 016110 סזטץקס 06 20410144065 406 1122016ת 461 1תזמו918016 )1410 ףט6 {גמ-
 21165202165 100006 2 64106102/ 109 001 {ס קנסססטקג צ קזסססטקס 4 2651/09 50-

 4005 סג 105 29?טץק2נ160105 0סטק801008- 1010205.
 165, ןקט6510 ףט6 תס 2206010 פט

-- 81)026( -- 



 שט20:0 א8: 021918/8061ס08 םמ 1609 280ע22510841.65 202 0242448244/

205 15 

 סת 0626721 5

92 90 

244 208 

162 19 

12 15 

58 52 

63 53 

69 3 

78 116 

25 144 

=== 55 

04 15 

24 == 

100 100 

(204) (18.854) 

 ססת 102102085 41161600145 5690 61 3640,
 60106110185 65429 ףט6 562821ג 61 '(0

18. 

-1106111511164 0 600010/01611105 1205 2.3.3 

 169: 12141011 1ס9ט148 1560 ןכזס111גנ 6
 6514 021690114 4804 14 6200020 06 זגסת-

 010065 00ט0801002165 ףט6 תס 2012/גמ 61

 זהזנס 0 26001024 061 00ת060012016 0 1-

 0560121: נס 00548016 165014 06 5

 סטפסעט8 14 ססענןקס916160 10016112 6 6304
.084690112 

84 16116/60 56 00051902005 48105 1205 

-20 105 646 00/801028165 162010065 125 

 ע105 יז 1400125-

5 0161145 46 69500600 10 1400 

 109 08105 5618 160151/2405 סת פט5 ע210-

 165 8/0901405 } ןקסע062404165-

)84 

 1700610161110 ץזס}. 95

2104 

1418 

 (0. 00060ת398

 1'גע14014 ץ 2104

)?160012348 9 

 1100ח611161110 קזס}. 660 41

1060 

040014) 

 /גזחט116044

 ((סם14

065) 

140 654 

' 21 

1226 

 1: 6156/1000160 06 105 קל

 1מסטס6 2 ןקסתפג; ףט6 ןקנס4סעמנמג 4
 6160016 --סג 105 ןקעס1651022168 .116105--
-2160101 000 4165 (021716145 2061185 06 
 תת 01600125 60020101045 6 1096816118,

 ףט6 51 ןטסמ ןכ00114 סגןל1102156 0(,( ' 
 185 ןכעסנמ1585 50016  ןקע6541910 00ט2010-
 ם2/ , 0606180 56ז 6125 46 650101058 35

 0ט102600505 } 6560141124005.
 ןדקס160108162116 , 65 ן051216 פט
 ףט6ס 12 124 06 טמ ןכ2:2161ז00 סג 0
 {ףטס 2 14 1120010מ 46 80094005 }0105 6
6 6040 61 2016011200 6542114 ,1611616 

 861 6510 ' ןכ8ט18 -200 124 46 616101010 61.( 
 280184) "קגט?ג 46 ןקעס50910" 06 105 סזט-
 ןק09 46 18 01256 2114 1:401010021 ץ םס 6

-1166108 5604068 109 
 105 סזטץקס5 ןכע0165102165 6105 0116-

--- 80)637( -- 



 ןטמ 61 ןע656016 04010010 50 29זטק2-
 405 ק8)ס 61 104010 66 "שזטןקספ ןכע016510-
 112165  תס 5012006016 105 601652005 טת}-

 ש6191421105, 5100 {4תג216 61 16540 46 5
 סצטקס5 ןקע0165100411220085 60 421685 00-

 1365, ןקסע 6610: 0010610182165} 11305-

.640 ,1112165 

 2.3.2 1005 ץזס16510110105 101:10615116-
 1105: 9616 900606 ףט6 14 60651024 6

 0681 0816901170101165 10011151025, ןעעע6

-10061 021120165 4616110102025 /05011606 

 1125 06 18 021600114 ץ סת 61 0250 46 5

 "ןעמ1ט6151681105 6514 ןקזסזמופג 246

 תנ2:0802 510011108010ת; 06 201 פט 2211

 515 ןק21410112112400.

 0 םע אזז188115 (14) 2004 ףט6

 "125 14625 46 ןכעס501910 500121 6508 65016-

 ס02106מ46 ט100012025 2 12010169 06 01-

 06 6006ת1100" ... 185 ןקע016510265 1106-

 12165 5ט616 164301/ 61 00096050 6461

 "קעס561910" , זמ25 26010111/ 01161600125 10-

 {ס1025 560 185 6150125 0116125 .

 101/6ע60465 65030105 500:6 'ןכגקסםח0

 00טװק201002/ גמ 011910200 0160185 1

 ןק646515 1650 46 145 6160010265 00-

 ןכ2010118165. 454 105 11661005 יע 5

6 21005 1045 1001065 105 /169180/2 5616 

 ןקלסח0 00ט08010041

 /4 {זמ 06 ססעמןקזס0167 תוס)סע 145 08140-
 4611511088  ןכעס16510002165 046 105 טמ1טס151-

 {2ז108 ןוט0105, 1161005 160011100 21 106-
 4040 ססעגןק1!22טס ססג 10 ףוט6 1185

 '12 500164204 ת2010021

 12 ,563610 461 10506ט60 121 1151.
 (15 3006 14 ()/6144 46 תנגמס 46 (32

 65060181122028 סג 18 /1196011/ ןכסזעג6

 11 6111 42108 2251005 1696010 66 105 ןכזס-

 165102165 681658405 46 124 {?מנטסס(,64

 46 םטסמס5 /11/65 סג 61 ןק601000 1955-
95 0245058 18.894 0066 4454 .1960 

 ס005113440 61 0026ע0 512016016/ 6

 --ססעמס 56 ןכ04014 0056:08-- 128 8

 {טסזסת 29/022425 סמ 405 0180065 0216
:008 

 6 10016006010 סג {גטס{ 06 105 ןקע016-
510118165 1110105- 

 6 וזס16106מ10 סמ {גטס! 461 1001 6

 ןכ; 1011

 קטת!ס 06 12 {טמס10021-- 12 2646002-

11064211 125 2 5001612112 42168 18 46 0100 

 62065 ץ 116069104465 646 פט5 ת1סזמ עס.

 2.2.2 5 }/ :1004100600105 418:0005 
 46 145 תג6010165 00022010114165 646 5
 ענלסנג2105, } 646 פט 650:404102004 6

 20061040 8 14 106100010014 ןכ1216208, 6

 '1650410 טמ 10010440/ ףט6 קסו 4
-0101810 185 2 0016160018 016/04 2960 

 זנ05 641124045
 1451, 56 1016010 10601ז 12 ץצסקס1ס1סמ

 646 ןכג85)6 6 08ת101218 61 4010
 2016/101 (06 פט5 ןק20165) ןקסע טמס 405

 1100 21 654401606/ 61 תםטסטס 2092.

 151 (3:84100 0111 תנוטס56:4 105 16850142-

 405 010101005 5696 405 018מ065 תזטןץס5

 00טװ201008165: 1260606160165 6 1006-
 ןקס00160165

2 161671005 65000105 105 508 0008 

 זגונןקס1211080, ץ 1085 ןק0005 26מ 105 ףטס

 00ת1סנמק|גמ 6508 קק2012/ 1025 טת2 16-
 016016 6006548 002162014) 211/10224 ףט6

 ןקג:8 185 018565 1060125 סג 2506050 61

 ןקס;0601816 66 0210010 סם 125 5
 ססמ 10460010מ 46 0452156 69 461 6077.

 14 ןקס212016מ 201 650001202 4665

 62 סם 1012! טמג 16120104 62ע0210 00-

 1010111410 061 07,870, ק8064 644 6
 21 ססתנןק212156 ססמ 12 ס801160014 5682-
 1208 ןקסעצמנ16 56: 000112208 00זס 1241

, /044014 
5 145 620:6 6411/61600145 185 
 ססטןק8010102165 (.0811184: ,,ׂ,ׂ,1

1804 (73,270 :1066001:4:60165 ;70 66:1 

 סגזג 06 2102 120612 12 0016162012 10-
 ?סזנ2 06 6544 4100401012.

05 165 2.3 
 280ע25108/4 5

:9 0005:0610010065) 2.3.1 
 124 046016016 110701140014 ףט6 ץגת 00-
 ןקנ8ת4ס 105 41502005 ??טץקס5 ןכע01651004-
 165 סג 18 6060060604 צ 61:60064 06 2
 12164 5001612112, 1תמןקט50 14 260651080 6
 40021122/ פט5 0212016/150025 00008010-

.114165 

 9 ץס: 6240100 זא ז 60:0805 5
.16210 61 68 181610212409 105 06 1045 2 020 /2 

--- 19)638( -- 



-- 18)639( -- 

 ֵּש

9
 

/
ש
7
0
0
ש
/
2
0
 

 שֿפלט

ס
 

/
2
'
ש
/
ע
ש
/
כ
2
כ
ץ
,
 

 /ץ2

 טל

ש
פ
ע
ע
ט
ק
 

כ
ש
צ
ט
 

{
נ
ס
נ
ס
ש
ר
 

י

ס

 

 (890ו)05ס'סס}

ו
ו
א
ס
כ
ב
ס
ב
כ
א
ש
ו
ב
א
 

ב
פ
 

6

 

א

 

|
0
ס
4
0
 

6
9
 

0
 
ס
כ
א
ס
ו
כ
ש
ו
כ
ב
ס
 

ר

 

.

 

0
0
0
1
 

(6) 
)0
9(
 

א
ס
 

4
4
0
5
9
3
ס
ט
ט
י
 

0
ט
ש
2
/
ס
ע
/
 

0
9
3
9
 

20 
 ט/כעּכסאשכס

- 

ס
פ
פ
ט
ר
 

י
ד
ו
ה
י
 

 פסוַאשורופוס0



ו)
89
0)
 

ו)
89
0)
 

7 2
 

סו
רש
 

20
00
 

| 01
ךס
 

1
0
0
0
 

יצ
0/
24
.1
ט/
/ 
ע
י
 
2

 

90
00
7/
8/
22
 

ר

 

9
2
 
סט
שט
שט
 
3
4
 

ש
ְ
ּ
 

9
0
 

0
 

7
 

98 

2//20),)60 

 ר
י
י
א
 

0/09 

 ט0:00/52

3
ש
ש
ש
2
7
ש
4
0
0
0
 

5
2
6
0
6
2
8
2
0
0
.
 

ש
ְ
ּ
 

7
0
 

,
)
2
 

/0 

 ן|סְףװ|-

0
6
0
 

:
2
 

--- 11)640( -- 

ש/
/5
/2
0 
4 

ס/
שד
.ה
 

73
0 
3
2
4
2
 

2
ס
ס
ט
/
/
;
5
2
 

22
20
20
6/
/ס
5ס
פ7
 י
/6
/1
0+
 

/
3
/
/
2
0
0
2
/
2
0
 

 93!//ס/כשּכעעסט

ר

 

ד

י

 

//5029/00 

ש
ֶ
ּ
 

60 

/0/0 

: 

9
 

0/92, 

 טו

5 

2
7
 

 יס//'*א

 טו

 ס

א
ו
3
 

2
 

12
08
15
ח3
טט
 
0
4
 
)6
טט
וט
אס
דט
יי
יו
?:
פ 
ּנ
נא
ַא
כט
סו
 א



 66 פט9 02405 160005/זט1ז 61 (002470 2124,

 0006 56 16ק146 14 0096:020000 07
 ףט6 2/זז0204 14 ןקזסקסמ6182014 46 105
 65112108 2160109 סמ 18 656:ט01078 00:8-

 010081 ןט060-41960110.

 125 0650204016 !גזמקנסמ ףט6 125 61/6-
 1600145 ףט6 56 0096:ט20 סמ 61 00264:0י

 512ט16016 060618ת 567 1016ת1612029 8 14
 ןט2 66 14 4150044 00זמקס51010 50010-
 6000010104 046 105 טמנט61905 תנטס5162-

 6405 ס0תגס 46 125 72112010065 5
 461 תנטס51:60-

 1,125 65 1זמקס112ת16 64650202ז ףט6 2
 ססזמןק0510100 104614 046 105 85
 ((3181100 011) 4600650:4 1ג קקממ24
 06 טמ 106116 0000096216 06 0016105 ץ
 סזמק164005 100105 (.48,5 90 66 124 ןקס12-

 010 200102) 29זטק2005 סג 105 35
 1060105 66ק600160165 צ 22105.

 אז. 0510 (12), 6501012000 2
 65!:ט06018 00ט720102) 06 טמג תמטסמ2
 06 0010 06 14 24811/0 ץ 12 66 105 ק2-
 0165 06 2/נזממספ 1410 46 33 6514/1601-
 1160105 6600040104165) ןכסעזמ116 2 38

 (6ט280:0 214: 2512610184 06ט0922610א8/ םת 14 2081 6108
 1/1145611 118 4 ((6006ע010216016 201172)

1482 28 0 
22:65 2614 

92 9 

28 ,6 

 1 שי 4 26

85 128 

100 100 

)6.433( )976( 

 ןעננטײס42

005 8140 

9 

0 6511410 

 106ןסע,6 654

6511210 0 

066 27: 

210 650:410 
74 0616 

100 1001 
 וי .-

1226 )1357 

 45 1 1. 1108060117/. (13), עסט-

 תנסמ0ס 01510125 1062165, 00ת9//טץ70 טמ2-
 {8014 ססזמק212002 06 14 ףט6 6
 ףט6 "גטמ 002000 14 ,/3/060002 6

 טמ 2110 קס1060/216 06 פט קס21206מ סם
 105 56000165 1060105, 14 0020601120160 ןןט-
 012 (סמ 125 2086102065 4610120125) 65-

 000510614016ז06016 1מגץעס; ףט6 14 204-

 זמה . 10 0021 םס 680!טץס 14 1זמקס;4ת-

 014 06 14 ןק2:001020100 1012 סם 1295 204-
 ע108065 ןקע1ונ81125 ((29110010012, 920806-

 112 610.) } 56030020125 ((0051:10010ת,

 100151114 ףוט110104, 1640165, 640.).

 106 221 קטס5 ףט6 16501/6 46 95
-65040 12 06 6106:960165 6510 /4606014 
 41020100 500121 46 14 001600401020 ןט060-
 810601108, ןכםעג 109/2/ 251 --0666 61

 10 28ת16110ז, 065610200 1040 2 0412046-

 1128: 61 סזטקס 650101200, ןק611146 1016-

 זוז סג ץקזנמסוקגס ףט6ס 56 4124 06 טמ2

 ןקס218016 2060114104016 ססעגס 46 6
 106012 6 2566050 4006 56 0296:טג8

 102108025 61161600125 --סמ 0022/0 21

 "5185 56 1611616-- 6116 105 גסנ69;2 ץ

 עונג 6165.
95 105 620:6 1060/0101026104 14 
 160109 צ 125 201010148065 1610127128 ((00-

 1מסז0105, 822005, 561410109 סתם 9606121

 610.),, ס01גסזס16106016 56821208 ןקסע 5

-16/ 6 160125 012569 125 646 6901010509 

 1104 1 8012, ןקט606 56 0011000:248 8

 1ג 001600101020 ןט060-21962118 4 9
2 4204 ,1010171211025 1060165 00125 66 

 1ג01120160 06 תוטספ1105 ןכזסןק105 6240.

--- 7664 -- 



 160151008 16011009 181 קס112:0 ףט6 פט-
 ןקסמס 18 01680100 46 סזטןספ 262165 2 ןק21-

 + 06 18 תמגמנקט120100 06 145 011125 05-

 4801511045, 0119 8 ןק;סקסמסע סג 6516 0

-1620060 7 0016011165 012514102010065 
 46 םנקס160025, 4248 14 !גט021080 46 9

 42109 06 ףט6 56 6157006.
 11 ס ס0548216, 165648ת010 125 ןכ;סנ 5

 סזנטמס12045, 61 01146710 01451110410:10 6

 {סעזונוג1240 50016 14 2256 46 12 טת11104-
 0100 6 0608 65ז00011165 יש ןק5100-

 50018165. 2100010 46 6110, {טסזסמ 0104-
-100660 216010 61.) 65112005 1165 111224105 
 616216, 61 106010 460626016216, ץ 61 קס-

 ןקט14)) ןכ2121612106016 2 14 0001:/0005ס
 46 טמ 002110 29:002400 0)22 61 0

 46 "0005 , ףט6 00206054 2 125 ססטק4-
 010065 20-!סזטת6146445.

 131 401241 66 14 ןקס012010מ 200172 050-

 4:202 0606 סם פט 00תןטמ1ס 12 015/10ט-

 0104 ףט6 ןק1056014 61 008010 512016016
 ףוטס 21 0010812118 000 105 02105 06 טמ
 6006518 162112442 עס; 61 1070. 66 50-

 01010918 06 18 110106156420 06 סטטס95

 /41165 (11) 44 טמב 01214 1064 06 12 '0-

 11096061024" 10/6:02 46 תטס580 טת}-

.6150 

 208 א 0108 206080800/2א14 ,4611ש 4

 ןקט6510 ג1קס460100 46581011200 2161101-
 1616, סמ 61 5600100 46 ףט6 12 ןקזס560-
 014 46 1061165 000010960165 66 תנטס,95
 "600ת0תג106016 2011025' , 6164
 ס8מ2105 65/ז04112165 6 14 7144 1227

 ןט042סת 14 2060104 ףטס 06 טמג ט 2
 {סעזתג 56 ט6:484 616:016000 35

. 110-4180101002165 

 1465ו11016000: 61 ףט602061 10151140010-

 132), 00012000 ססמ טמג 101011020100 ף6

 160150:4 14 סןקס14010מ 06 1205101112010-
 1165 650100112165 סמ 105 סזטןקס5 6501012-

 005, 6514:4 סת 0165)16 000641010065 6
 600000/2/ 145 10ז1025 1085 5

 ןק8:4 12 10160120100 00069102 46 125 415

 1115 ןכ21165 461 "1040 ססזמטג112110" .

/5126101118 14 2.2 
 ססט2י 0101 5

 2.2.1 5 :50000 1551/611/0000100 
2 1060065 125 0116064 1110114010065 
 6 1216016 650:2011024/ 14 קס64
 650101202 , 0800 ףט6 125 .'30110101065" תס
 56 ןענסקסתמ1גמ 165002102/ 4616:5

 8 שץס: (220:100 טזז ץ סט248205 5
 8! 020 2 תנגפ 46 105 18/6102124005 60 61 46440.

)0240:0 61 

 תופסתזאזזא84מ2 208 105,/2514 5

6062 

 ט2+1440 5001010014 1 142

90 

== 42 95 12 

 13. 106010 1006. לו

 { 1 א
 13. 106010 66ק- 430 }

 12 קסקט12 27 25

100 100 041 1' 

(1.481) (2.262) 226 

 460600160מ16) 291ט11082 61 96,570 6 2
 ןעס218010ג 65010124084 1:6016 41 72
 ףט6 05606:/16גמ סג 12 62006502 01242.

 4 ץגנטז 461 0126010 216:10// 4
 60106016 ףט6 סמ 14 ןכס214010 4484
 105 65100105 10060:05 (660626016016 6 1ת-

--- 15)042( -- 6 00 1 21 
 4 וי ,

: 2 

 עז

6 1 64 



--- '24)643( -- 

)9900( 000 
)060001 

69
00
00
01
) 
0װ
90
00
00
) 

0א
6נ
נ9
נס
סו
ץט
 
 

2 
07
 

/0
 

7 
ט 

וס
טנ

6נ
0נ

א
 

00
 

8 

ט
פ
ו
ש
 

 ףק

}
 

8
 

 סאו

 בואנסטשס

י
י
 

!0 

0ש
ו!
טי
 

{
ר 
 

4
 1
9 

3
0
0
4
 

0
0
9
0
 

}
 07
6 

9 
{ָ 

 צ
 0 ָש

0 

9

6

 

;0
00
2 
00
22
00
22
40
00
20
90
12
01
וכ
קט
 ט

10
06
13
ח3
שט
 
03
וו
שט
?*
סו
 
22
פ 
ּב
בא
אּ
טַ
ופ
אס
 



 טנמ2 005װ100151600 800:06 7 '051204)2 24
 פט5 181008 50018165) ףוטס 46 ןקסע 51 --56-
 סטמ 56 1011616 06 105 42109-- 6504 סם טת

 ס0051416 0821010 צ 0652110110 ןקנס2ז6-

.51544 

 14 4156:טטס16ת 061 0)1:208 {610סמנמס
 60 61 21800 46 00טק80160 6548 08140-

61 0146410 61 6 6112440} 

 ןטס156 .'8603121122400',, 65 4601 2402200-
 200 125 ןכ8145 00ט201004165 .41801010-
 2165 תס {סקנוסמ 61 101 46 18 2ת6קטג

 "גתמג 46 0454 5100 ףט6, 2|06520101ת
 10165 ןכעס1651002165, סמןקז658114165) 072-

 1112411ט05, 610. 4606140 567 104102425 --

 סג 10 ףט6 2/ 16506010 00תג142110- 6

 1611616, ססת טמ 6)16092, טמג 2006ת ץ

 סט20:0 801: 2081,46108 עתא1מאנאא 215621814402 פ!סטזא
 סט02/64080 םמ ס0ס6602861ס08א

 (6ת90 1947 * 14

2 9 

26 2909 

744 51 

100 1000 

 (23:8440 46 00072010מ

16060104116216 2 

100011041116166 2 

1 1 

 * זטסת16: 10 (06090 (2606123 46 14 1420108 -- 1947.

 126506 61 קטמס 06 1544 סס1ק81211טס,

 ץ 8 {גת 46 100:2/ טמג זמגץס; 64464616

 56 10110109218 18 10101102010ג 060521

 ססמ 12 2תט650:2, 041122000 145 6150ש1101-

 ז12010068 5600 105 41/616165 סזטקס5 6

 6646065. 1 4 10101102010מ 660541 ((1947)

 6518 16161102 ס80105102106016 2 12 (22ק4

14( 160612( 

-600100101104110611 400180100 146 2.1.2 

 16 0016: 1/0106160105 5016 14 ןקס014-

 ס1סג {סזמסתנמג ץ פט 01400 06 000220100

 ןק2:4 2021122/ --4 21000 06 0)6576-- 8

 081201611501025 00טןק801004165 461 56010ע

 60061102016016 2000 46 18 ןקס0120100

.650101202 

 (סט20:0 2011: 2101128025 26601408116/א1 141 3 /011ש,9 2084 0
 עזזוןמהק;ֿפ םע 0488 סתז190 םמ תמ;אמס

 (כעטקס 46 04 (06530 7 114

2 0 

 14 ג 17 5 299 ט

 18 ג 29 5 26,5 273

 30 2ג 49 5 2089 28,3

 50 8805 ָץצ 95 148 ִכ

29 52 41 1 

 60 2 14 00651420 06 50106018/ 105 ןכע6-

 טןקט65408 14201118/65 46 108 5

 16016016106016 00090401009 0 ?ו6ג סם
 (6עעג1מס9 646 014145 ע21140165 60020101025

 ססעגןק1ס116ג21116016 56 16106124 61 פט:

 51 0160 61 10016016000 ףט6 56 2

 סג 14 '8000014024" 46 184 תגט)6/ ןט012 105-
 2600 06 14 30016040 2201022/, ןקנעס2
 561 62401104400 0 168 סג 1610 6

 טת2 זמגץס; ססתמקט15160 21 0)11204 6601

--- 134644( -- 



 סט200 אָׁש- 14 2081,406108 200א808ס0/אםאדמ ואס 2011ש84
 ןנפסתזאזזא4מ;ג 208 ד120 םמפ ס0ס60ע2/8061ס0א

 'ץ:קס 86 0046 סססמצס 1947 * 14
2 0 

)001:6 209 286 

)06112406165 95 245 216 

1)ׂ4)65 28 62 

)065 26 05 

 10 סס1:6 27 01

01 17 95 10:14005 

== 20 08)) 

110 6306 = 10 

 '1 21 446 (1) 29,7 (ג)

 * 1016016: {ֵׁש (36890 (1606:21 46 14 1426108 -- 1947.

 081404611501045 50010-60000211045 ןכ2111041-

 18:65 ףט6 16 001:6520006 2 14 ססזמטמ}-

 426 ןט018 1001
 2125 ןכ24161הת00016 8 14 'םסתטמס18

 ףט6 2206 185 0102 06 12 ספ6טס0נ4

 600061104 9ט0ץ806216 2 105 100101405-

 65006112005, 6216196 1ת0:0105 0160

 005 ףט6 קסזנמוסמ 13161107 0161425 ןקגש-

 445 ןק5100-90014168.

 51 56 ןק66;8 461 פטקט6510 06 6 105

 דנ8:111011109 ןגסץ 65010124005 500 7246

 061 10002106010 46 14 00160061026 ןט-
 18 {טטז2, } 56 2006ג 2 14 762 ףט6 125

 ןגסע .עגט)6168 160160162060/6 0858025
 90 125 !ט40125 10240165 06 20651005 65-

 0012165 ןט0105 ץ 46 105 21205 100105 60
 960612), 56 2000214 {גתנסת 18 !תגקסץ-

 {20018 ףטס 26401616 61 6510010 6616160י

 06 125 ןק8ט429 000801002165 06 10 {וח1-

 105 ןכ204:65, סג 14 10601024 סמ ףט6 ת0 5010

 460612 טמ 1001010 60000:100, 5100 ףט6

 ן12012ג --סת 14 2160142 סם ףט6 56 זמגת-

 {0008 6548 ןכ2ט14 00ט08010021-- 061 םהקס

-508015 61 { 101610619004165 1612010065 06 

 9001060ט026100 46 105 {טגע05 1105
 (00001612006016, 2180165 ףט6 ןקסז 4-

 125 01161620125 5190111040025 ףט6 6

 0568, 4165 0010 18 תנסמסז (4

 ססעמןק2181108 6 עמונ )6165 216014085 4 5
 ףג611206165 )401116811005  6 ןט0114005 צ

 00056006016106016 18 זמ8ץס+ 04

:62 20502156 0606:48, 65000:20165 406 

-50 651:001114 12 6 41/61600129 125 6 

 0106000010108 646 תגספ ?זטןכ05.

6 6024065 606 64:160600125 125 6 

 הזמס5 זטןכס5-

 6 /ג 200006020 06 5 011129 060-

.524165 

 106 12 קס012016מ 656001802, 61 ?זטקס

 06 זונהץסע 5 ס211440100 001ע65ק0-

 06 2/ 06 145 זמט|ס165 216014085 4 5
 סט610206165 40116841008-

 14 6420 1612007206216 1185 ןסטס3 6
 1ג תגט)ס; ןט014 ףט6 16501/0 46 12 ס0זח-
 ןכ2/2010 00 185 650201511025 תטעס 98

 06 18 2//טמ1ס1ק21:0204 (טס; (234610 11),

 ןק8121612/06016 21 2600 46 66

 מג 0800026/ 5100111081102 6 65/10101-

 105 6406 125 עמט)6165 1112:1000180259
 1121 --ססעמס 11601009 14041009- 06 5

--- 19)645( -- 



 ןקס018016מ 2172 1085 תונזמס;054 ףט6 4

 ןקס0120160 40021 ףט6 00116570206 2 פג
.1}611140110 

 ן}תג 762 1045, 60061960 125 6116160-

 0188 ס2111811085 6116 105 405 קטן 06-

 1161201002165/ 60106001200056 סג 6

 4506010 ףט6 61 46521/0110 {טט:ס 06 4

 ססעגטת1020/ }1014 10021/ 4612 תס ץג 2
0 (11119724011098 95 105 46 0058 

 660100 2 סג 016010016010 10/6סז00 66 24
 ןקסט120160 ןט014 'ןכס11688" .

 (0806 06502087 ףוטס 18 זמגעסז 4
 06 ןט0105 601161/18205 62 265110 206-
 010 תםס 65 טמה 72:12216 10010002/ 6
 14 ןקס2120160 ןט018, 510 ףוג6 16520006 2
 1ג 160060012 0606121 10101210012 06 2

 ןק:סטגס12 06 1501/6 0.

 2.1 210:ד2/ם6100 (10) 6
 8 1ג ?זסש 06 1 8105, ס0עגס טמג 46 5

 ןטז15010010065 ףט6 4606 150:120140 סת
 4000 61 161:110010 66 12 260621:04 טמ2

 2 8 א ישו 1 פעפ 6 ס0דא;0 666 2

 14 2805 ץ 185, 201600125 ףט6 תנטסמפ
 42105, 21 ןק61160006/ 2 1001010005 6 65-
 4400 תנ8/ע1זממסונ121, ףונ124 1סן6561116 5

 56000165 "תנ25 800/09 46 14 ןקס0120168-

 (0טטגס 1690114:2 624011024/ 66462104-
 תמסת16 61 ןץסנףט6 46 6516 1411תג0 פטקט65-

 40, ןקסעס 2850214 1600148ז 6 1055
 06 3 ססץטמשטז2 6000010104 860מ60 16-

 05)406 תגטץ 1001060165 סת 105 תמגוחותנס-
 תנספ 166065, סם 184 2160104 6 105 0011:
 ןקט158 06 טמה ט 0114 {סזזמ2 4 12 265406-

 44 'ססמ}טת18 06 16001508 60006201008 8
 {ןמ 46 501060441 125 ת6065144465 661 {ט-

 (טזס 0921.

 106506 61 קטמ/ס 46 1514 06 14 .208-

 ט1080 6000601104 56 00296:02120 6 ןקז1ת-

 סגק1ס 105 4105 {טזנ021612165 46 125 ןכ0-
 ןק1ג010265 001212185-

 2.1 14 208/010א8 206080811
 (ס6/1םא 1 2 /4611ש,גז

 /2 105 {1מס5 661 20411515 56 112 0411122-

 00 ס0עגס 02146:10 46 ''קס19022 60006111-

 02006016 200104 , 61 5096100 ץסז+ 5

-0125111 14 202102000 ,11014025 142010065 

 08010מ 21 00001100010 606 קס1501005 0011/0-
1610111116101671 0011 4185 

 185 011125 004601025 ---04025 125 }11ז01-

 42010065 1תמט65425 ןקסז 125 1160469-- 00-

;260612000) 5690204 14 2 1165700060 

 4216 643010 ףט6 185 00007812010065 ףטס

 ןעט01618 6514/1606156 סס 105 4109 (06-

 52165, 4606012ת 5012016016 טמ 0210/ 1105-

 תג0טס, סם 12 1060102 ףט6 18 1ת/0ז1ג2-

6 104610040053 105 2 222102 /06052 0108 

 7 ץט: (08/20100 זט צ 0048805 5
 8/ 030 ג 1025 46 105 101676214405 68 61 46440-

 ש0264:0 210: ,/611ע18/20 20008104 םע 144 2021 6108

14 7 6850) 1161 

90 9 

703 54 02 6000610108106016 .1 

 2. 60006ת11021060466 2 44,6 (1) 29,7 (1})

100 100 141 

 (11) סג 61 032410 2016110?, 601062012 16-

.1446165 121024040 06 531424005 

 2.1.1 14 עס01801000 60010001100111011-
0) 1085 20211515 61 :100-601104 46 
6 (1) 008 105602025 0416201125 125 46 

--- 11)646( -- 

 ."ץיי

3 

 יי יע - שי." = 4

 ּו קייר



--- 10)647( -- 

69 

 ִׁש

/:.100722022, 

//20:2 

/22)/ 

 שא

0/2/0:2022:7), 

/6/9/2000) 

2
 
1
ס
,
,
ו
א
כ
ו
ט
ס
ס
 

ש
ו
ס
=
 

י
פ
 

ש
ו
ס
ב
ס
 

ש

ּ

 

ש

 

י
י
ט
ש
 

י
ש
ר
"
 

162 

ש
 
ס
י
פ
 

ש
א
 

 ש1

ב
ם
 

כ
ב
א
ו
נ
ל
ב
 -

 

2
 

4242 

ק
ש
 

ס
 
ד

 

ט
ס
 

5

 

2
 

2
2
 

6

0

8

0

 

6
0
6
 

 ס/כ2///וסאש

2
0
 

 ס.4וש2/טש/2כשאא

 אּכפטאטּבנאופּבאסוטטאפוש

 פטסאט

 פנאסוכטטנאבפ



5 000212110210616 /65010124 44 
 עונוסנמ כעס 2811ע05 616 2099 םזטקספ 26-

510 1161600125 61061960 (1161201004165 
.1111104417245 

 14 11?1זמסזג (2686120104 46 תטסס0

 טמ1ט6190 1601064 פג 60002260/6 5

 1תנןק0114מ16 6016 105 140108 98
 סו 14 (28/162| 160612// 6 1ת01601212-
-6016 100105 105 6116 0652065 1606 
25 46 1100 14 68 2261009 105 ;1112005 

 ,41165} 7 562. 06, 451 ססזנס 61 16510 46 5
 ןטס105 ץקעסט12014009 ןקע69601ג --סמ 12

 ןעס012016 650001202-- 1160060025 6
 זנסנגס+ 510011108202.

 108 0000960165 ןקזטט1מ013165 66 4
 5600004 (260612004 00806ת5ג4ת 60
 ס8גס1ס, פט5 1ומגעס165 1160וט0145 6
 105 ןט0105 201405 60 18 (2471441 41
 ש 14 צסט10014 46 35. /11:659 ,6ׂ
35 7 (607:6:118005 ,52012/65105 105 
 ןקסט1גס18005 6 105 ןעט65105 פט051916-

.465 

 1356 תמגץסצ ' ןקס:168נתיס"  --ס11014-
 זמסמ16 1050:200 6 5! (2111100 ש-- 1
 עזטקס נפ ןסעסמ, 0606124 צ61 10167ק16-
 4200 2 14 102 461 ןק;00650 06 עת
 5ט065178 4 105 0601105 טצ0205 ףטס סטתג-

 ןק11סעסג פט5 2265

 ןכוסגג 6:45120100, 4 184 ףט6 1125
 "זמוסז20108 10661084 56 601060012 סת
 {סז18 18:0402 022600 ססעמןכ2ע211108 5

 0210 004601005 ס0מ 124 101011020100 06-

321 46 1947. 

 עזסקס5 50010010118165 16001411010611-
 {6 41580105 06 109 (ןיוס 56 4501012.

 (0406 2016041 --ןק8:2 סתתגת/סג/ 5
 6ת161960165-- ףוטס 105 :תנפחיטפ 2206 7 6
 0658 טג)ס 61 ס5ק1:י1 46 סטנמץק!וע 61 1
 46 '90961600145 1:6100216:  ץ תוס 1

. 00611025 0110025" 66 

 1.5 14 ם15141800610א 680:
 (01664//02 מע 14 2081 0108 5

9 00005:46140:00:655) 1.5.1 
 1356 0/1010 56 ןקמסטסמס 6501014/ 0014-
 ןק81211ט2706016 105 16110116205 46 1511

 קטס1סמ 06001441084 646 184 ןקס012010מ ןט-
.460-819621108 

 יש41:00 05 2012:2ז 18100160 ףט6 61 222-
 1191 46 105 461025 46 6516 10/01ז06, 5

 --1ג תמ85 46 125 ט6065-- ןק1000010 66 טמ
 "1650216 46 42005 (46 2006100 ס0מ 0
 ףט6 56 2012:0 22/6110עװ6'060); 46 1

 קט65 ףט6 105 1209 061 2021155 6568
 51סץכג6 006161111110005 !קסז 105 608105 625-

 160165, 60641010028600 69005 {2זמקנסמ 24

 ןקנס{1201420 ץ 2:מק:204 86 108 6161-
.9611465 

 ןטמ 1616160014 0 216008 21 סתמג) 41
 1653108 601060018/ 2 ןק8עו/ 06 18 10101-

 108016מ 06 ףט6 56 6:9ק06, 61 }690 ףטס
 תגמ 160100 --סמ 12 {0ע108616מ 66 14 00-
 1604101080/ ןוט042 1002/-- 109 5
6 1050214005 111914101105 

 סג 61 1016110 061 2245

 5 76: 6ת40100 ש ץ 6048405 9
.462440 61 6 181610812009 105 646 1025 2 024 !2 

 סט246:0 4111: 21518/86061ס08 םמ 14 2081 אסזסא ןטמ1ג
 204 ןט81599166160א 55

4 68 

12 ). 24 64 

9 : 

05 2,+20 

86 126 

25 227 

 יי 23

644 68 

100 100 

(1875) (689) 

50) 

 .ןטע19010016ג 1947 *

9 

 (22ק104/ 21 6
 ?:סט. 46 3605 5 1241

,/ 686 1266 95 27 
68 6636 ,, 

 (0625 ןקמסטננס5

0421 100 

1226 ).307 

 * ןץסמ{46: 1/ (061190 (2626121 46 14 14206108 -- 1947.

-- 69)648( -- 

 יע

 ט

 2 זי = 4 '- 44 :

 6 א יי .') 4



-- 68)649( -- 

ב
א
ו
מ
ט
ש
א
3
0
6
ב
0
8
ס
פ
ם
 

כ
ס
א
 

וא
גה
הנ
וט
גו
נע
נו
מה
מו
עז
גג
טע
אפ
נצ
טנ
 ט
אב
! 
יס
 א

3
0
ב
ט
ס
 

אב
! 

מ
ש
א
ס
ב
ט
ס
 

9 

 וי
 סא

2
2
6
9
 

2
0
9
 

25 2222 
 רייע
 וו א הו יצ 3 א = ומ א

ן
 
שס
פמ
אכ
 
ו
א
ס
 

ס
ש
ט
ס
פ
ב
א
}
 
ו
א
ס
פ
 

5
2
9
8
 

5
 2
7
 

כ
ס
א
 

ש
מ
פ
ב
א
ב
ו
א
ס
פ
 

/2
; 
ט
ע
 

/
/
ב
ש
ל
ט
/
ס
/
/
 

6
 
5
צ
ע
/
צ
ש
ל
0
/
2
ס
/
/
 

8 
ש6
9װ
ט8
9 
פ
ב
ּ
א
ב
ּ
ט
ש
כ
ו
ס
א
ב
פ
 

0
0
1
2
1
0
6
9
0
3
2
 
שא
ופ
שס
דט
 
30
9ו
0 
יו
שװ
א1
וַ
א0
9ו
0 



 (020:0 41: 1446104/81ם/ג4 0 םמ 1,445 2/2841/49 (01244ע0 ססזמק212/1טס)

2014 * .1011 
 'ך'?קס 46 64 (1960) (24 (06061.)

2 9 

 זו טס5 תנ1סגקזס5 4:0695 20 1.3

 /צזננ ס05 נ16עג טז05 6224 5 80 27

10 100 (.684./219 ;.219./684) 1/114109 

10 == 648 110 | 

100 100 1014 : 
 צ 16 (24.072) (1.058)

 3 * ןץוטסמ{6: 11601514 06 1:512015004 46 14 01002440 06 289. 25. ם" 7,

 /4 {גג 46 ץקסעזננוז 14 61061960012 ןכ10- 81 68/210110: 105 1061053 46 4

 5 ןקוג 46 125 000010510005 0ן261801025, 121 46 18 ןק00140100 100101244. 12| ((0

 יי 4201 201602/ טמגב ט}הזמג 10101102600ת 2411 ןקסזעג116 101611113.
 וי:

 * (602010 411: 2081,4610:א 11881162/0/ תא 648/ טעא424406608;

5 204 019681/6484084 : 

 : (3661010 7 ם:ס5 1,115 '1 21
.= 

9 9 90 3 

100 285 5 112 : 

(3427) : 

 ט 5694 0190 200 100
(219) 

 240160 06506050(  10210800 06 12 ןקס212-

 016 ס0ע211612) 06 ןו21109116067 5010 6
 61 8164 6461008141102, 1160060 4 ןק;סטס04
 טנ סז8ט6 6)061224 סג 61 16500 46 5
 8165 6 ףט6 56 4652110118 18 1102 ססזמוג-

.11144112 

 112 6505 661224165 פטקסמ6 60000-
 12 1011025 46 200140120100 00תג2144-

 112 ףטס עס5616 105 ןקז006508 ףוג6 56 48
 סו 14 ס6עטס?טעג 6062100101104 פטג-

.0646 

 56 1121, סת טמ ןק212012, 46 100ז00-
 1008/ 108 .ק10400105 001112165 (01-
 תנ25. ןכג0145, 1:201010065, 0050ז0165,

58 6065144065 145 4 (.610 
 80! םזטקס ףט6 4606: 09

 60112000 61 "םנסעס 112115018016 06 1ו2ז-
 008 80010010012168  טונקג 1!{ מס102211440
6 3:2016110016000 21 601110142 080204 

 --י 650(67) ---

 14651016000, ןק00114 21111021566 24 24

 1ט72 66 125 1600600125 46002104045 5
060091:411005 2601305 

 19) 12 ץס012010 ןט014 1גזמו21802 21
 ןק815 56 041801461:28 ןכסע טמ 1021-
6 16506000 610061601111:61110 0860 

 1ג קסט12010 ןט018 221102. ((002-
 ףז:ס ע1).

 29) 12 תמגץקסע 1006500011014064/ ((004-
 4ז:0 211) 46 14 קס0120100 1תזג}-
 91204 24 קט6300 טת 11ז1/6 2 2
 ןק05121110804 06 104010102109 62-
 118מ)6105 ט0108106016, 7 ןכ21216-
12 1200168 110110800 114 12106016 
 ןק0510111026 646 22010000105 60-

116 2196011005 62601115102106216. 

 1: 1תמק110220184 5001010/104 66 5
 61061960165, 100006 2 ןקסח52/ סמ 61 16-

 סםס 46 ףוטס 105 ןקע006505 46 -11011096061 



 4 לא |

 (0040:0 148: 1426108/1 1ם/4 0 םמ 1,005 121601,/21

 (00812/2/0610א8 םאאד גמ 1,45 205 טענאט4,010125

 עי 'נקס 466 04 0(ׂ, 17 368612010( 25

92 92 

 /עזמוכס5 1מ16תגמעס5פ 5 84 13

 /צזחכס 1116: 2908 85 69 27

1900 141 (.879 .684 ;.684 /.819) 10114108 

10 660 6924 10 

100 100 1441 

(1058) (2116) 226 

-11205104 14 06 /0218016 61 460102006016 

 1נ2010ת 2201002) 406 12 65//ט000112 סס0עמוצ-

 ת12112, 102:04000 61 642961200 2וזמ6ג-

 {0 --001002140ע0-- 66 14 1ת0מו2120108,

 1656040 46 10 ףט6 112מ1216105 14 ''90016-

(2201002 020 

 060 60100ט6 ססזמןק21201ע0, ףוג6 ןק6-
 1606 561 6ץז0211004040 4800 ףטס 14 {טסת-
 16 060541 202104 2 105 ןק20165 46 108 2-
 {געס5 06 10025 125 644065, 101620:25 ףט6
 תםוט651105 0105 ססעמןקז62060 5018116016 2
 105 ןק80165 46 21060/05 7 620:225
 סת 6020 ת2/ז100012/, 10021122 1025 6-

 (שט20:0 8: 1,/144610מ/4 0 םע 105 5

114 * 0650) 

 (1947) (ן'80:65 46 18 25 2סם.)

0 2 

84 69 

68 186 

151 105 

66 == 

100 100 

 'נקס 466 6

 /עצומכס5 ןק20:65 5

 /גזמקספ ןכ80:65 641ע35)2

 1א118105 ).819 .644 ;.654/.819( 

652 140 

' 1 

* 106046: 10 )06050 )26061241 06 14 1420108 -- 1947. 

 ססג 18 90016420 23010221.
 /4 {גמ 06 654401606/ 6504 8012 ססַצ-

 ןק812072, 56 ס0תפט!?גזסת 103 42005 זמט-
 ת101122165 3016 105 עמ:בע1103105 05

 סת 14 (220112/ 1606:2) 131 (002440:0 1
 165תנ6 105 7210165.

4 14 46 46161065 145 1.4.2 
 (261061401001: יח 61 20811515 06 6516 ?תט-
 ןעס 1650114 06 51001/102000 1016165 16-

 זנהזסהז תס ץג 61 0812006/ 406 .'411616012-
 001 ףטס 6606 50016 14 656/000018 00-
 עגטג144112, 51מ0 ֿפט 1121043: עמנַמ 0

--- 66)651( -- 



 0גזסמ סת 1862 14 (000016220100 15126-
 1164 46 18 ן1סקט01102 /19600108, ףוטס 06-
 1608 ןט518106016 6506 280 פט ץקותמסע

0601622110 )9({ 

 1465ט148 46 1046165 12תג2160 021204611-
-56 ,1021191101105 000110960165 105 286 
 סטמ 55 0116160165 0ז196065 2201022165-

 131 ןכספס 002116461טס 06 0248 פט-ס0מ1-

 96016 , תס 61061918 06 105 20411515 216-
 11065 0200 10 סט2| 56 010600 סת4 1

.202117260 /11246112 61 1111 002010) 

 /4012ז20 105 2010165: 118 6

 40651204/ ףט6 18 זמגץס118 06 125 510290-
 925 6461 {'זוזמסז 1671000 (1862:1918)

 {?טסעסמ 0168025 ןכסע 1:10105 111905, תגוסת-
 825 ףט6 125 ס1מסס 061 ט|תגס 0

 (1939 סמ 20612016) 90 61600:41:05.

 160 ןנ25ג0 ןכסז 2110 61 6610 6
 406 ףטס 12 ןקזותנסז 51089098 ףט6 106010-
 מס סתמ 61 ןק215 {ט6 016208 ןקסע ןט0108 ןכע0-
 :66060/65 06 12 !הטנ;סקג (2661460121: 1-
 :916565, 112006565, 261949; 105 002165 {טת-

 4200 ע111: 60א11862אד4/ זאאזזסת/10410 סםמפתא אפס 5268
 2619 םמ 021ס6ע2

10:06048(65 9006 61 10421 
93 11171101 0006 06 1215 

90 

5.1 10100:12 

205 1312 

60 2112 

 ()יס8 ןק21565 ס-סטס5 44

 ()ץזס ןכ21565 6095 20

100 41 1 

(2929) 1226 

 01002165 ףט6 56 ןעזססט062 2! 6

 1מסוטנסטס5 06 4146160165 07106065 22-

 01002165) 5618 61 {סעגג 06 6516 02010010.

 1:516 211811515, 21 161611110 ססעק21214-

 טגזמסת16 4 105 405 ?זטןקס5 96061201024-

 165 002ט60010מ21006016 617101005, 601

 060018 טמה 006016006 -11011096246122' 

 220104 06 14 ס56טס0ט1ג 00תגט2

 46506 61 ןקטמ1ס 06 טנ50ג 66 12 4
 ת201002/ 06 פט5 ןק216145-

 12102 םסתנס96261240160ת 0 65 0

 62021102016 ןנסז 12 160000108 061 46

 1תתנ101210110, 5100 10351020:6216 ץסז 61

 465110110 1016זמ0 46 105 ןט0105 2211005.

 131 ןקעס0650 46 10601011040104 41
 (81960612) 646 185 ן'216145 --0
 46 100109626124010ת-- ןכט646 6156 014-
 12106216 2 18 102 06 105 1650102005 ףט6

011606 61 ):32410 12. 

-002600960 65105 , 0005606016106016) 

 465 41 120102156 סמ 6| ןק215 56 10160ז2/0

 --סת ן221/6-- ססמ 14 ןקס0180100 106012 4-

 םטג 06161101022600 251 61/61060108 1612-

 +010065 2201002165 סת צט5 ןל216185 ץ 00ת-
 ססעמ1216016016 08 1612010065 

 ץק2ז2 ססמ פט5 1105

898ׂ,, 6435 06 2219 14 

 5618 61 {סזמג 061 ןקעסאננתס 08016310.

 1.4 תתז 461025 זאאס1סו 59

 ענד 40 1 //5 ?/גגס 5

4 14 06 40/0105 145 1.4.1 

 426106140100: 131 6501010 ססזמןק10!218ס 6

 125 1612010005 2201004165 6116 125 ןס216-
 185, 65 4601, 61 1קס 66 002110620125 -

 5 שסנ 664/1605 ןש צ 061408405 7
.46440 61 68 104610212009 105 06 1045 2 012 (8; 

-- 65)652( -- 



-- 64)653( -- 

וי
 
כ
ס
א
!
ו
א
פ
כ
ּ
א
1
ב
 
א
ש
פ
ו
ס
א
ס
ר
 
אא
פס
 
נ
מ
כ
ּ
ס
ח
ב
א
!
ב
 
30
 
ספ
טס
טס
 ס
8
ב
8
ו
ס
0
0
 

7

2

 

0
0
|
6
/
 
|
ל 
סס
|ל
גא
טש
 

66
 

א
ע
 
0
 |
וו 
 |
טז 
 י

 מב
6
 |
 - 
,
 

ס
נ
 
-|
 

--096/ 
|09//76/ |

 0?//96/|0//66/ 

6
7
4
4
 

4
2
2
2
 

 (;ס+242

 גע

 טאש

 לסל

: 

 עפשק

/0/6 

|
 
/07/7/6 

0

ס

 

)

0

 

20
 0
//
0/
62
:/
04
//
29
/8
ט0
טש
/0
//
 
00
0 
0
0
0
0
/
8
3
0
 
2
7
7
פ
ש
ס
ש
 

סכ
גא
או
בפ
9א
31
 
או
וװ
9פ
0:
80
13
6 
?
ס
ו
ב
 
בפ
אּ
ּב
ַא
כט
סו
 א



 1601018005 סת 110518 ןכסע 18 161019/2 (20-
41 8 001154160142 ,15500161100, 1014:2:411010 

 סס 616040 656 תוופמנס 280 ץס; 6| 2210

 1/3ט11010 46 1118 סמ 1020:65+ 0
 תנ טמספ םנ 0005 {טסעסמ 105 קז 5

 ןטס0105 ףט6 56 140102:00 סמ 12 /1196001-
 ת2. 146006104656 2 ןקזסק08110 ףט6 61 קו

 זונס; 08581016010 1010 56 061600 6 1306-
 09 2465 66 11 86 םסטנסזמק;ס 46 0

 "גמ16 4162: 46560005 ץ טנגס 2185 (ט6 4

 06 עגסוםס} ץ 61 650108ג0 0048 0

 (28110025 , 5604 048 16 טנג 11051/6 465-
 490 ןקעס5600121 (6).

 םמ טמ 6501010 50016 14 (00100174610

 1018 סמ 14 /10621108 000ט2618 21-
 טאג 1. 1./5611.א1/גא (7) 12 362טמ-

 62 164200410 2 ףט6 118061108 161616-

 012: 18 61010:2010 125174 06 ןט0108 זט-
 505 110 6זק620 4665 06 105 ןעספזסעמפ

 5ט0510162168 2 18 ?סטס}!טס10מ 06 1905";

 מס 005 2809 20165, 2 1212 646 1095 922-

 9ח160108 09ז0103 46 141501מס0 צ (20-
 נס! סג 1903, ףטס ץצססגקנסגזסג טמג 1ת-

 6098 2 611101840118 ףט6 66 0

 409 1809 40652365, 2 08098 06 125 סעטסמ-

 485 118122:5 06 1010 0108122125 ןכסע
 105 "(0168 1469ע05  סמ 1812115404 שז 2401

 {סתר11-

 144616 841 דם גמ םמ 105 ססאדזאסעא' 5

 ט) (סטס 6241566 טמג 016144 ןק61106122-
 016 סת 108 000010960165 1105
 00ז16520060160016 21 עט950 61 0414006/ 6
 זמ85 גמססטס ץ 21 2/סז8מ 61 06 1089 16-

 016016.. 131 0001096016 ןכס1400 0סטקג 1
11616010 10 

 1205 42405 861 65ח1010 ט2מ 00ת11זז12-
 60 65145 610619620145; 61 קטמ10 24) 4
 60106ת01400 סמ 61 04010ט10 2216/10/ ץ 61
 ןקטמז0 ם), 6411014400 סג 105 0120109 51

.9160165 

5 (61105 2 161611/005 46 22165 16/0 

 0166008 סג 61 4606 66 ןקטנג01811247 5

 164400:01065 סג 14 44012 ןנ;ס0606016. 8
 ןקזתוס:8, סת ס2010 2/ 280 1890, ססעגס

 ןקטמזס 06 ןק21002 46 14 ןקס2120160 ןט042
 סת 18 /1190600108. 156 280 31901110 זמטץ
 ןק000 ?מ 61 ןכ;00690 06 12 1011012010ג
 ןט012 21 240 06 12 11242; סמ 1000 0
 660611ג תנ6מס10מ2156 61 280 1889, תם
 ףט6 11606 2 2ט6009 ,41/65 4 100140 441
 "טשס964 61 ןקזותמס; 2360160 0
 46 120 42/01125 100125 --800 21ת025--
 ןק;006062165 06 2060112, 125 002165 6004-

 ץסת 145 229565 06 14 {ט?ט12 0010014 16101-

 565 0116 (52042 16). () טנסמ, 601 0
 1891, סג ףט6 2ז:0;02מ 2 תטסס0 ןק5

 105 קצוזמסעספ 2101605 46 0010205 ןע5

 (026ע;0 11

 108116:2/41608105 21562181144805 2004 ל 5

 2 6 ע 1 0 '4 0 5

1930 63 6 

24 20 
06 9 
3 26 

04106484 22 145 0014628442/4 
010145 )0:4608025 01020109108- 

( 1616 

12 1435 

5 1235 

14 20)8:25 

 (ר(ׂ(35 5

5 4165 

-- 63)654( -- 

46 1920 21 0 

1218 

81346:10/ 4 0 

124 56 

242 202 

2010012 40 

 7212161806016 5. 20548182260 ץ
 תוומזאפזמזא גאסשט1608 (8) / 0164ג-
 40 טמג 60006544 162112208 6016 512890-

 925 06 םטסמספ /31:65) 16102108 109 51
92 901601655 

 ג

: 
 יי

' 
5 

: 



 0460-6010685 4 105 ןק21565 22061104205,
 עסג144 4011 1016תקזס1גז 6516 22211515 ףט6
 650118 כ8141612106016 61 480 06 2
 661 1מזמג918216 ןט010, 251 ססזמס פט ןק215

46 0119. 

 1 ז. 4080ױ011/ (5) קט01104 6
 פט 6501010 טמג 1201 1006/1614802 661
 0658170110 1מצמנפץ810110 7 61 01601ע01610
 ןקסמ1)1401002 46 14 00תנטמ1026 ןט060-81-
 2608. 12240 פט 0106020016010 1167-
 ןק;6184עס0 } 18 0006160014 ףטס 6206604
 8 105 ןקזסאגזמס5 0180105 06 תוטס50/0 208-
 1151, 8605 016100 06 1016:65 160:00ט-

.0111 

1 3 1484 1:411658/4010 * 

 1.3.1 (06061011440465: 41 ססטןק5ֿ

 סוג 6516 0810010 46 145 -,,ָהׂ,95
 1תנזמס18101145 06 14 ןכ02120108 6501612-

-62461051 16161600124 00 22061009 10 ,02 

 טג 2 105 תמנסזנקעס5 46 18 17/10:010 (26116-

 1601000, ןקסצ 561 6544 14 ףט6 ןק051211144 טמ

 114161121 10/סזמ211טס 06 זמגעסז 110628.

 18600148000 125 סס'עט0145 1115401100-

 ןקס1160025 ףט6 ןקצסעסס210מ 105 0651222-
 1נ160105 1ת111012401105 06 125 102525 ןט-

 + עס 6240100 זז צ 60482405 1
 013 21 018 2 1מ8פ 06 105 11616212005 64 61

.162440 

 1014 1: 202180160 1006 000 16 146/1121108 /1ז96101104 *

 10012010 1114- 1015 10 ((סעמק-
 25 (ט16 010 ןווט6,5 10141 1014

1119 754 205 259 25 134 
166 277 41 2536 119 19 
 1004 196 20 17 207 208ט6+3
 -1905:0964-+23 2006 1267 2+ט233 68.06
 -191014 א 6 2007 573 47.6000 6
 1915:19(ט) 6 107 04 10.651 7
7423 44476 1613 233 7 - (1920:24)6 

 1925:2966) 3 2286 14 47120 218523 - 
 1034 28(ט63 16 12 24948 771
51516727 28,697 20:9 1 (1935:29)4 

 144 2097 2210 2212 35.422 340:409 
| 378.221 37,912 20:07 2505 20:09 19 

 5358)6(195060 1 יא ר 41679300

 * 122105 640:4014005 66 14 18101:02010 00016102 68 511105 טט111 1, 202180:60 157061:16
 46 18 תסץע1208 ,2ז961012002 (35. 25.: םמסנ םתמזמ, 1936) ץ 1246080 511/41 28 ; (ססוווועע 665

 1104145 610 1.611100001161100, (139. 445.: (2010116 1010 /41061108ת0, 1952).

2666 
 (2) 1101912016מ 06 ןט0105-עט505 465ק7369 46 105 ץספזסעמפ 5305120160169 4 12 1600130104 66

.1905 
 (ט) ןג 1גתנ1914010 0601:02 64ט12016 14 1 (כ6198 21ט6121.

 (0) 5690608 0184 1תגתנוז210118: 651808 } 2010.
 (68) גנגמנ:91401סמ ן060-21600202, ןכ2121614 2! 2606211016010 061 14221520-

 (6) 6562010מ 06 14 ןק0014010מ 001:16016 68 1. 051:82: ''2עסט1סתנג5 ןכעסןקנספ 46 18 6502
 6150108 16144ט2 8 105 100105 סג 14 3126002/ .

 61 01601016010 10/6זג0 06 14 16
 112/108 } 0404 062 106005 ןכס; 61 6

 1ננזנ101410110-

 106 10 ףט6 56 660006: 2) (0ט6 14 68
 ןק85160 06 14 ןקס012016מ ןט012 סמ 14 /ז-
 9612, 65 62021108016 0404 ט62 185 ןכסע

-- 02)095( -- 



=- 61)096( -- 

/2
 1
0/
20
02
//
76
0 

6
 
?
ט
)
ק
)
/
)
 

60
00
00
01
) 

76
82
 

10
90
 

0
5
 

00
1 

2
6
8
 

5
0
 

66
00
00
0 

 ב
 א
{ 
ק
ש
א
9
0
8
3
0
 

ש
ט
מ
פ
ב
א
ו
ו
א
ס
פ
 

א
ס
 
0
9
3
כ
פ
ו
ב
ו
פ
ש
 

ב
א
{
 

ל
ש
א
ב
מ
9
0
ס
 

ש
מ
פ
ּ
כ
א
;
ו
א
ס
פ
 

א
ס
 

3
ס
ב
ס
ב
כ
ו
ב
ו
כ
ס
ט
 

7? 777 

 ,2:02שץ7ס0ש ,+/ 0900

// 7
 
0
9
7
6
 

2
9
9
4
 

 202ש706/

ב
ב
 
ׁש
יו
עש
שם
 פ
פ
ב
א
ב
א
ט
פ
ו
ס
א
ב
פ
 

2 

ס
ט
ו
פ
ב
ט
א
ם
פ
 
א
ש
כ
ו
ס
א
ט
ר
ב
פ
 



 14600102000 125 6010600125 ףט6 פט1-
 9סת 06 145 41161600125 26061801002165,
 56 0096108 ףט6 14 1:1ס12 (260612010
 1601068 פט5 זמנסומעס5 2125102006016 6-

 16 ןט0105 ןק;סט62160165 646 1401512, 1010-
 תוב } תטנמגתוג (72.17/ 661 1002;
 111601125 ףט6 14 5600 (2606120100 6
 ססעמקסמ6 ןכע1מס1ק81106016 46 110105 28-

 {1טס9 ((89.1 0 861 10621).

 ןקססט112165 461 טמ1טס150 60 6501410 6סמ 0
 ףטס 21 002010 06 22010021102065 56 16-
 41616. 124 ןקזססעמ1מסתס18 06 12 םזסק 250-

 1:611221, 18 256מ014 0291 1042) 46 124 00-
 916980160 ןט060-216128, 610., 4661
 זנ8ת 0161445 ןק214100121108065 6 תטס0
 ונמנטס;50, ףט6 0011020 2 1111 105 42-
-00 8168 (2 65/7101010000116 004601405 405 

 זנרונמ142112 2216110106016 46110142-

 סט200 ׁש: 602812051010825 א2610ו8/ג1 25 םוז 5
2465 21:14) 

 (ט:טקס 49 אז ;א א ' 1 226

(4232) 100 51 729 100 260612010) 1168 

 569008 (260614000מ 01 103 06 100 (2116)

 (06ת50 1960 * 88 182 == 100 ==

 1502108טסעקן  14651146005

 106506 61 קטמ1ס 46 ענג 46 14 4

 ססעמטמ14112, 000ע2 תמגץסז 1תנןס;12014

 65025 601161600125 סמ 12 2064102 סם ףט6

 50916160 סמ פט ס0ת)טמ10 12 !סזזמ112016
11808(0 461 0104122/1005 65061085 06 

5 148 00 80006 , 5001648110 

 30010-6010012165 646 פט5 תמנסתמק10פ; (2-

-(.610 ,220142 ,16092(6 (0102811086 

-00/0016015 105 { 640405 105 1.2.2 

,200960360460068/6) :10401000165 110065 

 0204 12 02120161150024 16:מק0;ג 61

 8ן/0116 1תתנ1ק12101710 סם 1ג {סזחנ20004 46

 14 001600101024 ןט014 1001, סט10 65 24-
 1101 ףט6 008210 1085 ןסט6005 568 105
 פזטקספ 06 100101405 2221122005, 18 41

 00402014: 219600005-681/8ת16105) 56 4
 ןכס1211240040 סת {גטסז 06 105 21960005.

 * דטסמ{6: (2650 1420100841 46 1960.

 18 1מ010510מ סמ 61 012610 2216110/ 6

 125 0112 0011652020160165 21 616:מ0

-10160 12 167100006 ,(14801008 06050) 
 ס16ת 06 011606/ טמג ןכ2014 00ת1ק272484
 06 18 6560000:2 22010021 06 14 ןקס212-

 ס10ג 910021.

 2| (ט026:0 / 102:0ג 004 6

 6010621018 108 165142008 661 ןכעס0650 6

 ןעסתגס9626122016 118010021 06 18 001600

 1026 ןט060-21960102/ ןכעס0650 6516 ףטס
 56 06510 4 14 !ט2 06 14 1600200100 גתזמנ}-

.* 91810114 

 3 ? } תא1{ס0אד14/ 6000 (4),; 24זמג
 ףט6 12 גמגץס; 10110600184 101010121004 6
 ן:ס4ט|ס 6 61 ןק611000 001071600100 6
 1901 ץ 1910, 51201600016 61 ק604000 1921-
 1930. 6506 1930 ג 1947 56 ק100006 טמ
 102608400 46506050, 00 6806װ60 646 58

.1948-1951 8803 

 (ט20:0 71: 608120510108:5 אא46108481 25 פ26טא 2ם/גסעפ ,180145

 2044 419. 1244. א '1 41
 (סנטקס 12 90 2 9 0

100 428 1 1 59 0 12404:6 

100 49 809 142 6 32 12016 

 1/120:6 תסט0 55 144 713 53 100

100 58 7207 240 52 32 1/120:6 

 זיס 28 9 16 05 100

 ןיזסט8 24 63 80 07 1000 |

-- 60)057( -- 



 ןכ08)16 ןכעסס6508 06 1:2051071020100 06 4
.121011121 69110174 

 ס. 68884/81 (3) סאק1נסג ףטס '324

 ןק6960018 06 תמט)6165 עמטצ ןסע0ת65 סם
 105 0080108 646 תטןקס111026 1606 65

 016144 10000:140018 סג 14 401080104 6
 18 קס0120160, סת 4400 216014 14 סטס1ט-

, "221211024 46 4254 12 46 0100 

1 60020:0 61 00096016016016016,8) 

 זוט651:4 125 41161600125 46 1435 5

 46 642065 סג 125 ןק0012010065 00תגק8-

 1:5485 01/0ע600185 ןכט6060 56/ 621108-
 4425 --8 טמ 016140 תנטס)-- 00עג0 14 16061-
 +ס15160 1154 ץ 1102 46 18 6500104078 600-
 11621102 ןק8:000186 46 12 ןקס8120100 00-

 ונטת112112, סם 184 2060102 סת ףט6 105 514-

059 1145 0120600 9001060006101005 15 

 085 ןכסזזמופנטס5 50 ןכ8:8 105 5

 :עגו10162111671105 18111112165-

 עמ 060 2106! 06 208115/5 ותנקסזגת

 +גזמס1סמ 65125 6116:600125 64 0

 ןקסעזמנ1סג 00106022ז 2 060618 105 00ז4- 126125-

 (02010 111: 1120145 22 20/6825 תםואצ /ג418/45 6081, 025

 טאש 60 28/4,0825 5 םז22תמ1461/4

 עט גנגוג1 95
(2) - (1) 0 (2) 0 (1) 

 1356. 2/טתנסנקג} * 29 7 27 77 2

: 58 24 56 28 144 

 ןקםונ9ג 315/6008110, ץ8 00056:0844 סמ 5
 ןק2:0125 06 14 .9600008 (2606120000 ;
 ט216 0601, ףט6 18 0116:60014 06 4 5

 סת {גטסז 46 105 !גסזמ'קעס5 56 160146 סט2-

 40 56 0210ט18 125 648065 1060125 46 95

 6151105 נןקס5 11201171014165-

 {} (002410 {ׁש, 00050204 תטתנ61104-
 זונ6מ16 125 21110120103653)

 * די6016: 1014.

 6 +: 109. ע06004: 20 +=סתז 4

 :8811915 2 10 ףטס 56 תג 0200 סת 1800

 12 '?:תנסזג (2606:20104 36 82

 יטמ2 ןקגט44 061009184104, 51506001016 6

 .610616165 1 ת16זע644010265.

 1 ג012005 108 4.232 0250 (.2.116 ןק8-

 0165 461 תםסטנס ץ 2.116 ןק84:65 46 12 תס-

 רגג), 56 סקפס;ט8 ףט6 14 4:16160014 6
 648065 6116 00תץט965 1692006 2 טת2

 0ט26:0 10: ת1801845 םמ םסאפעפ םא 1005 21222תא1 5
5 2141181014141 32612095) 

65 1122 5 1:0/4025 120) 

 ט810265 (1) זנונ)6165 (2) (1) - (2) =

 120:65 461 םסטנס 9 55 1

: 52 6 8 14 46 120165 

 1/ס10-0118 28 24 4

 ת2165 46 18 ןכס2120100 650101244, 56 08-

 6108 ףטס, 2 0180065 1452059 95

-11801000416 06162010065 405 2 16216} 

16 6415610425. 

 סג 419025 46 2064 1450:

22 14/461614 ,1 2. 1 

-16004 :26006100100005 405 1005 :1.2.1 
 1024040 61 6501010 סת 105 01106069 28010-

 2 ץסַנ 62/4:100 1ז ץ 061/0408 07 1
.16440 61 68 1046:0212409 105 46 1085 2 4012 

--- 59)658( -- 

 ִו

: 

4 
: 
 ר
6 

 ו
/ 
: 

 ֹצ
/ 
/ 
ְ 

: 

 = יי



--- 58)659( -- 

60 

ט
ס
 

 ט/סכש

87 

90//7 

7
2
 

 ט/סכע/

77 

 90//ס

(8900) 

(890) 

/
0
0
0
 

 000ו

0

 

0
 

7
7
/
2
0
3
0
9
3
 

 ַח

 'ם'ס

 ס

 ׁשמ?

///20 

 ףסײ0

7
ס
מ
ש
 

0220 

6
 

|? 

2
 
מ

מ

ט

 

499/0 

 מ

? 

9 

7
 

?
ה
א
ו
ש
 

0227 

 שאו

/7 

7
 

ו
מ
ש
 

 ס'9|

{
 
 (כ

2
 
 טומעאטהעהעעטק

2222 

?
 
ס
ם
 

 /7/2/ 

ה
א
ה
א
ט
ש
ש
ו
א
ט
 

00 

0 

0 

ו
ס
 

 ַװ
80 

-
 
א
 

3 

/6368//0 

} 
 92622//װ

30 

77 

 ?טק

 שס/2לאכ/צפ

6ב
66
51
93
ט(
ט6
06
06
 
)3
0 
9
3
0
0
0
3
 

2
7
9
 

6
9
9
 



 עי עו. עט 1 5 .םעאםיש סיט תם יב עדלט.0

 51 56 סטפסעט2 124 419/:ט010 ןקסז 644-
 065 ףט6 0212016:022 2 1004 14 060614-
 0102, 56 2018 ףטס 61 101610210 2185 116-
 0616 65 61 ףט6 00116570006 24! 0

.(?7 28:0) 2805 24 2 22 06 

 /20ץטק2005 סמ פט 101211024 105 תסט5
 צ תסט125 6014600142 14 512016016 00תנקס-

1ׂ 066 510104 

5 24 2840 :1 60200) 

 601 2 ,,צעא 1 5

 (זמ8ע1102105 646 14 5603
 960614010ת)

9 1360 

 זמסמספ 06 24 95 68.7

 24 2805 צ 95 31 2

0.0 0441 1' 

126 )2.116( 

 1150 210165 204ט1ס/6סג 161604261424

 סט80600 56 105 00ת10818 00 125 17514015-

 41085 2/11010108165 (2), 4440 ףטס 125 41-
 {61600125 0096:02425 10 50מ 6מ 61 56מ0-

 40 66 טתג תמגץסז ןקזסקס;0100 606 זמט)6-
 168 1606065 ןט0125 000112ץ6165 0012-
 18110206016 ססמ 18 10141026 46 12 ץקס-

 ק1גס168 {6ז060104 0000:2ץ6016 06 4

 (041481 1:606121 (טס; (234010 112.

 !.{ צא םעאטס עמ 5

 001 ת/גצא 1 25

00100051000 12 :000105 1005 :1.1.1 

 66 642065 646 14 ןקס012016מ 64 (0
 תנטט65118 512101110811025 01/6/61101258 6

 4זנ 05 562608.

 4451 סג 105 721:0265, 61 101610210 6

 002065 תנ45 116006016 65 61 406 25 24 7
 8805 (32.3 7/), 516200 61 ק6:1000 ףטס

 תנ6018 6116 105 22 ץ 30 2805 ץ ףטס ות-

 ס|טץ6 1601021062/6 21 2216000 61 ןע6

 100150:8 14 זמהץעס; 08000240 406 82
0 72,5 

404 12 04509 1.058 105 12960012000 
 ןקעסענ6010 646 105 ע8:0065 1650140 56: 6

.2805 28 

12121612006016 :1000165 145 :1.1.2 

 61 תצטקס 06 602065 1025 תטתמס1050 סם
 125 תמט)6:65 00010:2/604695 65 61 46 2 2
441 358970 /2 001:6520206 2805 24 

.10121 

 5101110261טס 165118 1גת0160 סג 6

 6501010 ףטס 61 82,0 70 46 145 תנוט)6105 6

2805 28 109 06 2065 08945 

14 6026 106014 06 0258101610 2 

61125 65 46 24 4805. 

 1 שץסנ (68/40160 1 ץ 60140805 01 1
 06 2 תמ25 06 105 1016:0214005 סג 61 16440.

 סט20:0 11: תמתמ םמ 109 6001 ם/גצ מא 5

 10161ט0 1354. 2/1ט10171 * 14

 טג,8 ענווע טג:5 דננוג)6168 =

90 9 9 9 

65,2 224 240 249 5 24 46 1/1605 

 25 8805 צ 95 951 14 746 248

100 100 100 100 1 1' 

 * ץטסמ16: 12601514 06 1:512014004 66 18 (21302440 06 85. /15, 9 ?7.

--- 57)660( -- 

: 

 ו
 טי



 4000, ם1 פט)6125 2 10600005 110010509 46 160190:0, 105 42105 100ק016ז0
 61 20811915 646 1001008 4216 00100: 1:4002016מ (2626121 06 105 200105,

.640 ,00105 105 06 1012 120020160 
 13548 1101180160 ס21108 {גתגסנ6ת 18 ןקזס562014 סמ 105 21211005 } ס2-
 4105, 46 11600620125 51001110400025 0206901174045 2210 61 100010 "אס

. 69601104 
 56 00031008 {גנמטנ6מ ףט6 125 041600122010265 } 010602010265 נס
 56 גגמ 616001800, 10 םגמ 5100 2 12611ז 646 105 קס5111116406105 116 105 1074
 165 סןזס0141, 46001600056 ס 14 תמגץס114 06 105 02905 160111/ 2 0416901124-

 010065 62660589 2 00518 06 12 ןקע601910 46 0161425 11011118010268-

 601 100/06150: 144 ןס00140168 650001242, 69 06011, 61 טמנטס150 46 6
 80411819, 6910 ססנמןקט6510 ןכסע 105 70026007705 60011/49600103 (תסטגס צ
 זנסט14) צ פט5 169ק6001טס 1060005 (22416 ץ 208016 661 םסטנס ץ ק88:6 ץ

 ז12016 46 14 2012 ).
 56 16108104 וט6 108 תגופמס9 00116970006 ס01910816016 2 125 ןכ86-

 ןמצ ףטס ןגגמ 160150:200 פט 02582116210 60 61 114010210 46 14 16621184 6
 125. 45., ףט608000 405//62011 ןטס+ 6006 40009 2061105 11121:1100105 ןוג-
 0105 ףטס 56 1656 269190240 סת 61 (נז8ת 1 סעמק1ס 151261104 (66 ?2450)

 סת 14 (:0091698010 151261118 46 12 26ק21108 /119600102 ((66 12106:124)

 0 ם16 סג 9 0009169401068 11600168-

 /4 440010 06 1ת/01120100 56 2012:8 ףוטס 128 1062165 46 2601900 46 5
 1נ2:100109 130108 46 184 (28װ142) 160612) ץ (לזגת טסת05 211165 508,

 ןסז 10 060612), 14 1662114 06 25. 25. 61 (2:84מ 1 סתמק1ס 15:261114 46 14
 04116 2290 צ 14 (200916940160 151261114 46 12 2סק. /119601102-

 2610 6110 תס 110ק106 ףט6 01125 001030108065 16019000 1ג1מ016 105
 1ונ11102109?81 06 55 תננסנתקעספ 6 פט 2659 00091694010065-

 140 00518046, 51 56 ןקע616001616 608108/ 12 1616560140101024 תטזמ6-
 1108 061 טמ1ט6190 222112240, 460618 10102156 סם 006212 ףט6 61 תננפזמס

 ס0116570006 21 52.4 0 (1.058 ץגנסן29) 661 10421 46 04520116405 26915-
 112005 סג 105 1 סתמקספ 66 2290, 141061024 ץ 14 146114 46 5. 45. סג 1

 ןע6:1000 624((/111900

 ןטמ 00 560000, 5106 12100160 6518 201812010008 ןכ218 1652118ז 14
 ?:קסז1811018 111100101001 סו 16100010 18 ' ט011109610612001000 646 1040 6
 66 05//16815 (וס 56 10100100600 000 18 1146 00100001110110, 14010 66 1

.116610181 0010:0 10001 6101210 

111 

 10 46 16 1000061001641014: 43 {{מ 46 10914/ טמג תמסןסז 6 46 5

 ףחגקספ ץ} פט29?טקס5 8221122408 56 0611מ10 0ק61211ט2006216 21 ססמןטמזס
 66 ןק80:16 יע 2020165 46 105 סט105 ססעגס /2/100016 (26116100101 צ 8 פג 111105

 65 6011, 108 200105 1מ1פתג05, 0010 40://:569 (261160001001-

 יִׁש 66 105 זמחזס05 00ו05?00/0101: {3 10 1:90 461 6501010, 90 0104429 4 0

 ס0//קסז01?טס 160165 011018168 ((060505, 60065125, 600.) , ףטס 91 2164 תסי
 5616 1514156)21 00 644001010 8 125 621060125 06 טתמג 001420054 00ז0-
 ןק212010ת, פ1זטסת ---8 18114 46 0008 44105-- 0010 106010200165 646 16006ת-

0125 0606121122025- 

--- 56)661( -- 



 א ;עפספטס6ס }שא

 135/6 1140210 ס025016טץס 61 ןכצונמסע {עט10 46 14 1800: 461 105010110 46 1069-
 4222010065 50018165 016800 ץסז 12 166014 46 2ט6008 /11:65 סם ןטמ10ס 06 962.
 פט 01620100 קטפ0 646 1611606 טת 2040 2140 046 26500608 46 20206112165 6

 1ת/סזד2010מ --46 תוטס} 01601000-- 7811409 ןק8/4 1ת/6:ק1604/ ס0'מ ((0

 561140 61 ףטס206 ץ 61 4658110110 06 18 7102 ססזמגת114118 13014 סג 14 /11060108.
 1000 61 0818016/ 06 6504 ססגטמ108016ת, 1053162:40 046 1016165 פ1מ 4002 2/ק-

 25 00510614010065 ןכ160129.

 124 8ק:ססתפ1סמ 06 14 16211020 300121 --8 םוטס| 46 14 10065092010ת-- 46:

 46 תס 5010 65/61205 20216112165 5100 4160 0616ע11112005 6920108 סעקס
 ףטס 200060 סמ 61 56000 06 גץטסהז 2 14 000901102016מ 06 16001025 ץ ןק200641-

 ע160105. 1:5108 פטקט65105 56 {ס0;מגמ 125 16160201065 002000 18 16210024 ץס+

 4ץזס0סמ0סז, 6 6506 0490 12 ס0תגומ1020 ןו060-2190620102, 56 תנטס50:4 2 51 עו

 010 20200002608 0 ןק051679462 ןכסז 14 1006501040102 50011 519161141108 יק 0ן2611102.

 1,8 200611600124 06 6516 06101014 1תפקנ10 12 019201220100 06 14 ?זוזמסג (20-

 16160012 06 10065119200165 } 16500010505 10060-/0006000005 סמ 61 סגתמקס 06 95
 401600125 50012165 צ 18 111500118, ףוטס 56 11676 4 0820 סת 6514 (28/112), 64 סס6

 46 1961, ססת 61 קגשסס1םנס 861 208100 1:610/00404 2:0104000100 (10506010 1
 1020 (-00/סתמןקס18060) 06 14 {1מ106151026 1160164 046 |ס2052)סז1 ץ 14 (ססתגט-

..41165/ 1236209 46 151261112 1026 

 11201600056 600 06 656 0601016 פ0קז6006216, 1. 116024000117 (1) 56 476

 41 6510010 66 32 ססעמטת1024, 2 1165 46 1961, 4:016040 6 פט 1010116

 "/אטפסזט16000 1025 46 2 קה 06 1ג 1תזח1912010ת ןט014 2 /10160104 1 8002,
 סת 61 51910 28, /1:96011מ8 ססטקג 61 56900000 1ט92/ 0657ט65 46 105 1:512405 {101-
 4005, ססוס 1610910 ןק21ג 61 1ט010 46 14 12189ק012. 122408 6502 ?תנןקעס51008216 16211-
 426/ 61 10ט65119200ז 56 6מסט62118 00 50/01654 06 ףט6 20מ תס תהת 5140 סתמקזסת-

 41005 82211515 900101691008 561105 46 105 ןט0105 46 1306008 4168 .

 106 201 ףטס 2 ןקסס0 46 00050401156 וגץעג סזמקנסמ0140 61 105410110 06 10065-

 1022010065 50012165 18 קט9006084 001080054 06 10206018165 6 10101020100 סם ץנע1-

 עמס1ג 106016, 160016000 2 1 1016160014 06 00001091065 061211045 02080658 6
 +סתזנ2ז02/ 501102106016 12 12162 00ז00142114.

 /4 תג60142 ףטס פט5 10ט650092010008 10 2208 1200016, 120 2216016000 םט6-
 יט25 ןקט0110401065 ףטס 1028 06 11608/ 61 1600 11011211ט0 ףוג6 1תמקסמס 95

 110114010065 2 12 12168 18010021 ףט6 62106 14 21046102 7108 00ת1142118.

 /4 המ 06 120162ז 12 00עגקנס9100 06 6516 102160) 56 46/6זתגומגת 2 0011

 םו120100 125 11011120101165 12851025 46 6566 ָ,1ׂ

 1 46 125 10602165: 131 ןטע6562106 10/0עז06 1650110 46 18 0021101102010 46 5
 42009 105011109 6 '50110101465 46 (0258116210 161602425  ןנסז 61 14201-
 2210 46 12 1660114 06 םטסמספ 4116, 6 61 ןכ611000 00ז001600100 6

 ןט11ס 46 1960 צ ןטתנס 06 1962.

-08140 46 50110101465 62 0119102156 21 ,200560616206016) :4109 105 46 11 
 161 1!200101511טס, 0 ןק;סק212025 4126002116016 ןכ214 פט 6501010 6512415-

--- 55)662( -- 



 !אפזודטדס ספ ואש/םפד וס/א61סואפפ 5001/4 5

/49050165: 10: 8002:00 {1 2020 

 50021/ת40 127210 .2104

12:  1/101365 1 

 1כמע/אםצנאאזמאדע'ס םמפ 4

 12ח0010: 10: 10021400 1  תספסטפאץ

 '1 6001009: 51. 1280161 110קסת
 51. 8002100 2218ת

 12516 65111010 ךווס 1641:2400 ץסז 61 ם222ה12וטאדס
 םמ 851/001911040 ףעס 4:096 61 4060 יםטו2םמס }1
 ת066005א8+. פש 1616 46 ?זסע60010 ןע6 61 פז: 44121
 110248 20 שעסזסו/ 00100 05050165 0| 1ז01650+ 62

 501142:124/1א ע 61 םז. 2101585 א051284
 112 ס018ע01800 60 105 10/005 160101005 61 פז 4880

8218. 

 6209 4165, 41016ז00:6 46 1962.

-- 94)003( -- 



 | יי ר =
 ּו 3 = שי 'ו עי עא "א : א א
 1 אצ 8 0 ; ( מרא

 יי ט א ' לי : } א / יי 1 היפ א :

 יי ארי יע ב !
 , "יש 2 } 4 (* |

 יי יע ָ
 א : : = יכ 4 6 = טו

1 = 6 

, 
 י

 י

 טפדטסוס :פזדאספופד 0

 , אט10111029 זא 14 עוז 8 עמ 25 28 |
= 

: 

 א

0 





 6215160168 סמ 18 ,11//3/ג 1185/8 61 ןקע056016 ץ 18 10/ס16020108 06 105 1155
 סת 1612010מ ס0מ 105 421405 20414165.

 ק) 402ק12010מ 66 105 !סזזוג121105 201115014ס1709 46 14 /4711/4 2 125 110411-
: .65120191100 0906 46 62065 

 ס) (001400:40160 00 105 ןקז1מס1ק2165 019219/005 } 601020065 06ז21121125,
 1416 ססתנס 4224 112)זמט}} 1/884 1184621101, 600., 260/16014000 7 242122400 5

 5150ס1145 20001165 2 105 01סוגטס9 10065119441009 66 0146 65140151100.

 4) 2500010 06 185 20000065 06 105 01061909 56010165 ףט6 00ז0ק160068 2
 ןעס120160 ןט060-81960112 118018 2960009 6560012165 46 12 104 ןט014 סם 61 248.

 6) 1:00811220100 7 סגנמסמ 06 125 1060165 000ט16018165 0026 105 01196065,
 סטס}ט010מ ק 654200 200121 061 ןט0215ת10 219601120.

 1) (טסזמק1ס1ג/ 18 56116 46 ןעט01104010065 101012425 ססג 002510מ 06 12 (00016-
.0041216) 06 160014 

 9) (0162016מ 646 18 101:01602 69601112248 461 171511410.

 ם) (016מ010מ 06 ססןכ185 0 תמ1סעס/1!תופ 06 105 1121611165 046 1016165 ןט460-
 8ז96ת11מס 6205160165 ס 105 21001009 061 1016110 461 ןק215 } 061 641:221610.

 1) (טסזמקנ180160 06 105 02105 } 65126190102 6002610102 66 18 ןט0012016מ : 101
 112010מ 06 5001608065 0011161018165, ןקעסקסמ0612018 ןכסע 20001080 0 560101, 200

 - ט1020 0061, ף?טןקס5 ןכע01651002165 , 60י000125 80010-600116101089, 64064614.

 'ך'זםעס1095פ 95

 131 105610110 8 162112200 1250 61 ןקזס56016 105 51901601655 92

 8) 1500010 65440191100 06 םטןקס1211020/ 900216 12 0856 06 145 110129 46 0
 6:615160165 ס 14 ,41/11/4. 1100 6501010 56 ץט01104 סת 6506 עמופעגס /1112110.

 ט) 601080122010מ 061 51916ת02 46 169191/0 06 תטןקס1211020 ןכ218 1040 61 243.

 ס)) 1400811515 יק 6:20גת016010 65024154100 061 (26050 66 18 20018010 18126114 6
 'ד טסטמפמ, סטץג 1681122010מ ספ(טטס 2 02190 66 12 1660112 46 61082 010024.

 4) 621:24010 061 06090-11010 סת (2ט1|זנ69 ססעמס 6580 245100 ןכ82 6160
 ?טגז טמ 0650 0626121 46 14 ןק00120160 191261114 סמ 14 (2201141 6121 } 61 (סזגם

41165/ 2605 

 '1 ז8ע6105 610 100010116

 ןקסצ 001 ןס8116, 6908 סמ 0185 06 61600016 105 1180 31011162168

8 (12901010 46 21014211086 0016 18 10896 46 105 160156/09 46 1095 6160005 5 
8805 

 ק) 403010 46 200000695 22018 61 130219000 06 125 ןכ216185 160160 0294425.

 0) 2065ג סג 1081004 06 טמ 51916ת12 ןק6112ת6016 06 0001101 6542018000 6
 1ט6511240160 46 200001065 46 12 605682224 13012 ףט6 ס0זק;606 2/ 1

 - 60062/6 ץ 2/ט105.

--- 51)666( -- 
 יע

 לט
2 

 יי טא



 ןז/ זיפ תצ'ח 860 םתת 15 1142 14:107126
 5642601/ףז ,ן9 11760::4:41 1014 734 ך16ןזוז 1

 וע 12101:6085 1115

 131 105600110 046 100650122010068 50018165, 016400 ץסז 14 146014 046 6005

 /41165, 4606 ןקס; 110211040 61 6501010 צ 61 6501216011016210 061 ןכגמסנגתגגה 1
 461 ןוט02!פמס 2796ת1100, 90016 14 856 061 22211915 46 פט5 2016066460108 11151611-
 009 צ 14 160202010 06 4105 16120160165 ףטס ןקסעמנוזגמ 18 01160120104 06 18 7144

 ססעמט112118 ס0/!סעזמס 2 105 165142005 06 14 12162 1006509202

 14 !גטסז 061 105010110 2018 046 20606156 06506 10600 2 125 תסזומגפ 46 4
 16011104 0160141108 תנס06זמ, } 16570006184 2 105 ''512004205 6191 101610801002168 

 6408 ןכעג 6516 {1קס 06 11208105.

12 0::)3 

 12 016400מ 06 12 םטסט2 6000860 000904טץס 61 165010200 /ז80000 46 12
 1'עגזמס1ג (20016162014 06 10065119240165 יע 1:501010505 110105 סת 61 סגתנקס 46 14
 111510018 צ 125 (1600145 506012165, ףטס 56 11600 2 616000 סמ 206009 1165, 62 00-

 םגסנס 06 1961. (0192מ172ז0 1011 (20ת16160018, ףטס 65 18 ןקזותוס1ג סת פט 960610י

 162112204 סת 1 811002161102, 61 212160 1.612026ט4 /6218ת61תט 46 18 {1010615142464
 1160168 646 16עט521סזג ןטמ18106016 ססת 18 (20ענטמ1420 151261168 06 2605 /41-
 165. 16218 ץעסע 001610 10תג8; 0000011016010 06 125 20002168 10,125 06 3108 46
 105 ןט0105 סמ 12 /עז96מ11ת2 צ 4601 פט 01196269, 51412010 1054100100021 ק ןקסע-

 ןק6041029 ?ט?ט129 סת 109 41061508 2960109 646 101668 ס100121, 800181 } 6002010100.

.1104 61 ,00105 6016 /,20016260012) 1008 06 06110612010065 125 6 12:6001080100 
 2/10516 1285, 121עססוסז 461 2660 1 ,61611661114 :6161:61111 46 1ס15216מ, 61 12.
 פתגט| 5, 11016501 46 124 {1ת1ט6181020 1162162 ץ 61 52. 862216/ 5סעומ8ת , 465-
 140800 500101090 ןט010 46 !אטסט2 1014, ץ {טסעסמ 0005106:2005 סמ 6118 מג 5616
 06 09)11802 5006 210מספ 46 105 25760105 {טמ0806012165 46 14 1102 ןט012 סג 2
 ,8ז96112 , 1165 ססנמס 18 4:201010 161101058, 185 021801611801025 46 18 1610608 06-
 116180108 06 0010005) 18 ןטטסמ14 טמנטס1811118, ןכעס1כ161185 161811008 2 1104
 7 46ת10912118 ןוט060-2196211025, !סענ25 06 2518060012 500121 1062165 46 10650-
 98016ת, 610. 21ס81056 251 61 2ת16016 260652110 ןס82 11800ע 12011016 12 0162016

 061 1מ501010 06 1006511940100068 50618165, 61 021 1108 46 4656מט01067 פט 12164
 סת 1165 0805 000011262165

2( 100650094016 1115/0:108 6 1050101010221. 

 ט) 1:ט651194010מ 500141 00 16001029 631241541023.

 ס) 1מט65009401600 6006104.

 (0טןשע?טספ 05

 108 סט6שטס5 106012108 061 1500110 פסמ 105 5191
 8) ?עסעמסטסנ 61 01406021ע160/0 6526151100 46 105 11246112165 46 1016265 5041

-- 50)667( -- 



 08/1121, 10005 61109 004605 06 גתנק1105 5210065, 060600600185 2818 1614011125, 1065-
-4601165 06 0801125 { 4212165 

 14 ןק;616:60018 ףטס תוטספ6גמ 105 00116110101181108 ןכסז 6516 {1קס 06 62002-

 665 56 4606 4 18 0020100100 46 ףטס 61/85 160165602מ 061109 1ת142165;00 46 1-

 {ט516מ סט14ט12). 56 ץסוס 06 2821116500, 51 6108ע90, ףט6 105 013065 תס קטס460
 ננמןכ11; ססת פט {טמס1סת 6400810174 51 105 סזטקספ 46 0806105 0816060 06 14 0104-
 122016ת 20601808 צ 06 1050010169 69060141122005 51 טמ 00012040 2329 6516-

 .םס 00 109 תמ0ט110160405 0016112165 151461165

 ןחמ 68516120 גנגןכס118216 סג 6916 5604100 ג8 5100 1621:7200 ססת 2ץ3404 2
 .2962014 1ט0:2. {/ת "312118) 61200 ןקסז 61 126קז12זגס6810 46 (2:9801220104 32
 ןקפסנמסט100 מג 5616 46 6ת00681/05 ןט601169 7 168112400 טמג ט15104 06 1069

.15:261 4 

 (301600ז001001 101:465 6

 ןלמ 61 5600 06 18 00160001084 5612101 1024ט18 61 ןקסמפ21ת16010 06 ףט6 0

 56 ןקט6046 10206/ 116016 21 ןכע00650 060612) 06 4651002122000ת 06 18 ןטטסמ01ס +}
 תס 96 6מ00621/גמ 109 11640405 2060102409 46 טמג 001400140100 1045 6516011 6

 40005 108 56040169 46 18 001600101426 ןט060-219600002. 1: 20010מ 061 4226 112-

 1621101 סג גקסץס 06 125 קס0ט6825 ססנג0108065 561210165 סג 61 181610 461 85

 ףט6 םס קטס660 5051606/ פט5 ןק;סץ}25 65036145, 1010 61 עטזמקס ףט6 460618 56-
 ;עטנז56 סם 61 {ט?ע0 107661210.

 181 68100 46 14 6500612 סמ 124 010484 46 (2014008 צ 14 1400 1ע304406:4 06 5

 109060001695 461 260 112/601104 50 ןכ2505 060151ט09 ןכ214 18 9ט6120100 61 215-
 12ת:6010 סם ףט6 טנטס 1002014 61 56010/ 5618101 46 12 00160001080 10000-2196-

4102. 

 8608 /11165 606ע0, 1963.

--- 49)668( -- 



 6165/:11 קסז 151061

 140 4606 ססת|טמ1/56 0104 208014 00 טמג 1061160600184 2014 61 0

 606 15126). 1220506 טמ טנטס ץ ןק1013מ600 1016165 סע 1000 10 ףטס 56 1611616 21 10-

 עסמ 1:50400. 145 0020100010069 ןכ214 18 (2210ק228 ץ 61 א. 8. 1. תס 6606ת סת

 ןקסז0601216 4 5 461 36010/ 291116024; ןנסעס 1614 646 65409 11001065 61 1016165 ןקסז

 19126| תס 56 00201618 סמ תותסטתג 20010ת 01680012.  }ימ 125 108104025 698

 110 621516 טמ תמסטנתוגסת10 1610022600, 108 01908 06 1160160 תס קזספקס!2מ, םות-

 עטמ8 1010180102 001600108 650תג018 18 2104 0 6082 2/03005 6 108 ןקזסקלס8

 06 זםטס15100. 121 םטזמס1ס 06 561210165 ףט6 טו51/ג 2 151261 65 62/6014446

 1600100. 128 ן08100102010מ 646 061602005 561210105 סג 00210016/ 01856 06 00ת-

 9050 תס 2108028 2 561 תנ 51001678 51ת000110.

 15 ס0ת00102065 56 48 סט6048 46 105 ןק611005 ףט6 גתוק1104 44 04

 ש 162001002מ סת 18 1060108 סמ ףוג6 165 5 ןק051016 ססמ 105 1064109 ףט6 6580 2 פג

 8108006. 1:00:6 65108 00טקג 61 קקמוענסז 1001 18 16/סעזמה 06 125 65006149

 146/סזונ8 650014ז

 ןכוסגג 16/סעװמג 00081806 סג 61 0820010 46 108 10610005 06 605682274 ץ 2

 40202010מ 06 105 ןקזסזגתגהפ 2 185 6419600145 661 2תמ016016 } 461 תגסתמסמ10 1115-

 1600. 1: 1210000-10:4 2ת0938 0606 2 14 6500618 ןקז1ת;12 20006ז02, סתם 8

 סט2) 56 1:818 06 1002: טמג 219600101220004 } טמג 060121220/0מ זו85 קזסתטת-

 012025 2 14 762. (20ת10 טמ 65106120 סת 121 464140 ןקט606 101סזזס12156 18 101014-

 טט8 06 14 /415/4 46 ססט6141/ פט 6500618 סת טמ 0016910 1מססזקס+200. 40021/ ת06-

 {6 56 005688 185 21216/125 96612165 ןקזסט15425 ןכ218 108 ןכענונס105 0ט00!8 5

 ש 56 ןכע0514 65060121 21600160 2 18 600020100 161101084.

 ןטמזזס 185 65006128 46 {גקס פ60!0סמ18110 56 6651202 14 560010 / תמוא{ג 56-

 12101-85111660824 06 18 1:500618 818116 66 /112 ("עספקס. 131 68140 1091200 סח 6
 6542/016011016010 6000801081-1010 1:ע16/00 66 1תפקועגס104 4 109 95

 66 18 ס803618 ' (02)סתג 46 (2016912165, 105 ס2169 65040 ס10קס82005 סת סזטהז מג

 69611618 תנ00610. (106018 סמ פט 1400 סס|ת 14 00120012016ת 06 טמ ת0160 46 1265-

 1125, סא 2/טנמת25 061 56חװ1מ2110 46 18 146114 צ 061 6)812מ , ףטס סטגק!ס() (6
 ט21105 8205 טתג 18168 66 ןג1000125 סת 125 6906129 561210165 46 6514 8111; צ 46-

 ןע6 פטגץ2156 ףט6 100/ג:00 חס0670122/ 185 65006185 סם 108 2811105 22:14025 ץ

 1068 ץ סג 61 פטקטז;10 980 151010.

 1127 ףטס תס1גז, פֹומ סתוקגז9ס, ףטס סת תומסטתג 46 65129 69006125 ט2 14 6056-
 22072 זתֿפפ 214 061 032110 91200. 56 0102012200 סטז508 06 220ז 201/206 23
 108 69:654008 46 185 ס3סט6125 פ1ת {סענמומהז 5102 6100 91840; ןכס10  ןקספג+ 6
 108 681108 109:2008 סמ 6101ג05 סטזפ08 56 0502 טמ 0101 1085 144108/ 21 ןכעס-
 ט!סזג2 646 14 605682022, 61622600 2016 1000 סמ 61 5600 46 18 00160001040 4
 18 0000160012 06 ףט6 91 61 24600200 2016 11801600 ןקסז 6 646 108 98

 66 105 2/!טזגמספ, 15 65006125 תס ןקס4:8 5811 06 פט 1256 200021

 (ט10765 5

 קז ע6501061 61 ןכעסס1ס84 06 18 105000016 ןס050:650014/ 6 ס00ת3106:4 2

 16019201740100 46 109 6100695. ןיאופוסמ טמג 600602 46 010069 56/210165 סם 4

--- 48)669( -- 



 1840 ףטס 12 104211080 06 105 500109 06 6514 1005011010065 תס 50016854 9

 .10.000, 61 םטמנסעס 06 561210165 1651060165 ס 1206005 3165 תס ןקט606 56/ מגץסז
 46 40.000. 135025 0115 100104מ ףט6 61 ןק611000 1958-1962 גג 5100 1089 2168 6

 002501108016 ףט6 46 4654110110 06 12 (20160001026

 8)116116 {גנג16מ טמ ןקע00650 06 000901102010מ 109 ןקנספטקט65105 06 58
 תגסמס1002425 601102065 ססמוט2165. 135 111011 ססומםעגע 105 קט81190105 021/18-

 065 טג)0 12 1011060018 06 18 10112010ת, קקס10 12 21006120 210ק/12006מ 661 204
 1200 טטז0014000 100102 טמ 1100 2160 16010 סת 14 2ת0112010 ץ 1גס10עג 06 9

 {טמס10065 0058918085 עס; 14 11201010ת. 14 200100 46 260611062014 ףט6 145 00-

 זמטתמ102065 606מ6מ 2 בט ס8190, 56 00016116 ןכ250 2 2250 סת טמג 012 46 82

 50018). ןטמ 105 405 019060581105 ףט6 50501606 18 (20160071080 206266ת ןהסק 2

 185 46 00216012 10601009 2 טמ תטתמס10 016016016 46 6מ/611009 646 314020100 600-

 תסנגס4 ת1006514. (71606 61 1016168 ןקסז 125 0425 00061811029 646 2/גסז10 / ןק16802-

 עגס; {טנגס1סמגת ץ8 00 6140 6168 06 5025 10501000100065 2251 210014 216025 21 65
 ןכוזותגנ .01160421 3612101. 1:410 500 510/00025 06 טמג 1618 112051010020004 6

-279620100 200016016 061 1011060014 18 2210 106042110464 { 105601010265 

 1 208װ1400מ 24 185 00001010005 210000/0895 012 22512 12 16008 1025 2

 פטװקס;110121. (20051508 סמ 18 61800140104 06 טמ 65024010 ססמ 61 ות 06 2560זה/

 ןקס9006118 ןט114108 46 125 ססתגטמ108065, 18 11120100 06 טמג סט014 טתנסג 06 0

 7 14 ססטס020001 שס0ט|הע 06 125 252/001629 8002165 סס 18 165000412 ןק16961-

 0100 66 109 22120069. }-מ 16210620 0402 טמג 06 125 00ת0001424065 8

 516000 טמ2 160100000100 2025 0 106009 1001204 06 10 ףטס סעגמ 12 00ת1טע04

 ןט0124 6 /4160ס, 128ז00500 0 ן"פומוזמה. (?סת }8 ,ססטקגס160 46 108 ןקט65409 1:601179
 סע 16016560120105 06 12 '5600004 060612010 , 18 2480120160 2/ 21016010 21-

 960010 56 טטס1ט6 1060142016. 161 "סגתגק1ס 06 921014 216018  2 185 ססתנונעעלר 89

 סג פט 20000 06 56/ } סג פט 65710160.

1251/1414  1006110101101 

 131 ס9קגעגג 11201010021 ףטס 280218 110160140 סת 108 2811105 0105 661 (21162-

 46 סע 61 461 {סעטסצ 161101050. {/ת ןכ2560 ץסז 18 0116 2250 ץ טמ2 ט15102 61 012 54-

 2860 4 105 {סעמק1ספ סמ 61 (2006, ע6016005 06 !גסעמ'2ע68 } תגט)6165 46 10045 125 644-

 065, 2294 ןכ2/ ססתגןקעס8/ טס 6506 {סעטסז ס0מ11מ112 סת 61 5600 46 14 6641
 "ג16קומג .

 לגג סתמ2190, סג 185 062065 ס0עגט0142068 56 1106 5600/ 00 ןמגץסז 01211-
 420 61 ןקעסס650 06 / 216110201740100 . 131 ןט0215ע10 46 108 ןסטסמספ 2401606 46 2

 עוננפתמ} 011519 ןט6 210018 2 12 ןטטס0000 061 56010/ 251062271 46 11 0

 ןטס014ג 2:960008. 1,0 6506010100 5618001 00051806 סג 61 0450 סמ 14 פט82
 06 טמ 24012/ 211541019110  02021150160 216701440 ססמ 1061165 6160160105 26010-

 ת8115029. 56 11248 661 510מ1פת0 0189100 56121401  ףט6 םס 02 ןק00100 56 6002ש-

 2400 סג טתג 06 145 0011160165 461 תגסטנ1מ16010 51021514 } תס 24 ןקס4100 01180211-

 24: סג טמג 106010912 5011016016106216 01218 00ע00 ק212 0020640156 6 טת 120404

 סס5?עטס11טס. |8/  ת162018156 10 11841010021 5618101 ססמ 110205 46 סט}{1:2 200,824

 סג 14 65016124 21960002 0 ,קסז 216010 46 1600ט125 פטןקס111018165, 12110600125 06 04
 6, 18010 ץ 461601510ת, 56 ק104306 טמג 000/ט510ת ס5װ1ע1012) ףטס סט!זמומג קס; 0

 9006121 ססג טמג 202418 ץקסז 1000 10 ףט6 ס ןץעסונ616 טננ8 טס01218 6006010104.

-- 41)670( -- 



 סז. םפהסח ן55466/

 ז,/4 4261 ,1:6 1 7  ד 12 10 1237 1 קד 1200 1 על יג

 עגיא ךטח, 62/11060 1216 1938 - 2

 1,05 41006105 06 129 032110 00ת132142065 561214165 46 206005 /11165 20 16-

 919/12מ סת 105 3161ת109 2805 טמ 2נ210200 216210 461 םטתנסעס 46 15 500105. 10440

 61 0696 46 14 1תתנ1912010מ 12 12114 06 טממ תמסץ11נ1610 211912140110 1016ע0 6 5

 ןקזסטנמס185 סת 41160010מ 2 12 08/14), 61 026011016210 46 12 001601101020) 20086260-
 56 תס ןק0018 פטקסעג/ 61 01601ע016010 ט6960201ט0 06 14 ןקס218016ת.

)20110011140101165 5 

 121 טמגסס תמסט1תמ1סמ1ס 2002016 {טס 61 061 4451440 06 טמ תטזמס10 תנםץסע 6

 181011125 06506 61 0606:0 06 18 010024 2 105 פט0טז0105. 13) 2060 5612101 ףטס

 6218012 06506 105 ס01160208 461 51910 סמ 18 08116 25 66 /1גץס 112 465808260140-

 14 תמץס118 46 105 ןט0108 01162/2165 ףט6 112011ג08ת 2111 פסמ !גסץ 418 טסס1ת05 41

 טגנע1ס 1112 {1צסט122. 118 0160140 125 0000621014010065 561210165 סת 58 151410,
 גת 16:02000, 1 8205 צ 0608 פט טוטע105; ןכ610 סת 962612) 0804 טת2 06 125 1 ,60065-
 101611115011611610 118 ןקס11ג8060100 סמ פט 1002: 06 1651060018 ץצועמוחטס . 56 סא
 ןכ110 251 ףטס 105 ףט6 2: קסזסמ סת 12 6002 סמ ףט6 61 0610 0001610141 צ סט101141

 46 12 (כזגמ /31062 56 600001202 סמ 61 פטז צ 56 6518016016100 סת 125 ןקזסא1עמ104-

 065 461 2מ00ט0 2110 06 פ8ת 1 6!זמס, ןקסעענ2מ02042 1044014 211// 405
 סת {סזתס 6 פט 1051100010065 0108085 סמ 185 021/68 1160129, (2850/0 221109 ץ

5014. 

 סג 65009 108 561210165 נס ץג 2ת165 461 280 1860 2018 126112112200

 סתו10120108 2 18 /1:0600ת8 06506 109 2211105 ןט0105 06 12296/ } 16002ת, ס1ש-

 42065 51002029 1:6016 21 ןק622500 6 (210121121.

 108 ףט6 11602:00 06546 ן-פתמוזמה ססתסומטגמ סת /1114 (גספקס; 105 46 124-

 תו2500, סם 8812025 ;1:10165  108 66 /31600 סג 61 006, 1:10165 צ 1:101615; 105 6
 200025 סת (2016018165 צ 105 סזטקספ תמ85 160001005 ןקע006060165 46 (200512110-
 ןע1ג, 201818 } םט)2:8 ףט6620 01561505, 6150ת16000 פ1סנװקנס 06 2! 0600 6

 עסטמוסמ צ 0!4טמס5 46 61105, פט5 ןקזסןק105 16עןכ108.

 (0ז90101200101105 ססונ 60/6016ז 46 4

 125 0381/0 01920122010065 ףט6 4600 0214010/ 46 1468114, 14 (:00916940104

 151261112 1462, 14 /190012016מ (00ז0301026/ 15126114 5614101 06 6205 /411065
 (46015) , 18 4900180160 151261114 5612101 ,110600102 (/315/3) צ 12 /1300140160 15-
 1261164 5612ע01 '111109 46 14 1/61024 , 2080 145 תטתמ610525 1 ,07:61510:4111150118)-
 160, ןסס11מ26016000 109 10211000165 5010 601/6 51; 105 ןק1006462169 06 1טז-

 ףט12, 105 84102065, 1180425 6 102114 0000601:2005 6מ 18 /16215 צ 105 -51110-1104 
 6565 1604101005  6206 18 ,415/4 צ 18 /490014010מ 11105 06 18 1/6:044-

--- 46)671( -- 



 60 א 6 עט 91 0 א

 16 1000 10 סאק6510 56 1011676 6 105 ןק1265 10ענוגט18008 1806 0010 2805,
 2/ 00050401156 12 50000101964 06 ןטטסמ1ט0, םס {ט6ע0מ 4071005: 210ט005 6
 61108 56 1621172:00 ןכ1602206216 ץ סת 0161108 2960109 !טסעסמ 30678045 225

 46 125 656180245 תנ5 סןק111111515.
 131 ןסטקג;סגתנסמ1ס 06 ןןטטסמ10 56 ןגג 0000610000 סת 14 0218 06 824
 46 10025 125 1תחט1600065, ןכעס/2161185 } 212065 46 18 ןטטסמ014 ןט014 6 8 (08ק1124
 6461 (בזגמ 6005 /11165 ץ 061 1ת/סחוסז 461 ןק215; 56 5806 ףט6 105 1006065 ןקט6060
 60012/ 1סזמקס ססמ 18 2ץעט642 1021 102160121  06 14 18601184 06 12ט6005 /31165 ץ
 461 4226 1121600, 419ק65185 פ1סתװקנס 2 0084ץטט2ז, 4600 06 פט ןק0510111-
 62465, 4 18 5010006מ 06 008010 ץעזס}סתנג סט1ט181, 50012/ 6 105000010021 6 6

 ןק120166
 ןכט 21 נס 6516 סג 1270114 1008 18 180סז סאקט6518 ק;60604616106016 } ס0ת-

 {גתוטסמ {סענוג1260056 ןק12065 } 51961600125 2 ס011501108118 , םתגק1187184 -10610 
.3112 

--- 45)672( -- 



 1158 1800 28 5140 00054216 יק 519161141108 6 105 105 2205 1140 6((0
 סת 1061545 2681122010065 419025 06 2012.

 8) בג ןקננתגסע {6?תננתס 4606 1600108156 ףוג6 1004 125 ןקט121102010265 יק 11216-
 112105 46 6501816010016010 8 ףוג6 11101ת105 1616160014 2165, {טס:0ת 60ט12405 {גתג-

 164 2 185 29ח008010065 ןטט601165 461 1016710 061 ק215.

 ק) (ססמ 61 2ט5ק1010 06 125 עמנפתמ5, 56 1621122ע0 / 56 16411240 ןכ611001021060-
 16 40108 ןק3011008 00מ 18 ןק8/00128010מ 06 01840165 } 616ז060105 210150005 00ת1-

 ןקעסמנ611008 ןקסנ 61 12608162106010 46 טט62400

 ס) ןםמ 105 405 ט1600008 2805 56 1/6ט2:0מ 2 0820, 00 56821240 62010, טמג
 56116 46 5סג121105 ןכ2184 ןסטסמספ ס 0291 0025 125 2120065 00זמ102065 1012,
 661 1016710/ : 1 טסטנמ8ת ,(00:4002, 22814 414מ04, 1/6מ0022, 116519160012, (00-

.2120 ,16 5224 ,2054425 ,001014 

 128 גמקסז040018 06 4101105 56ע1081105 1204108 סתם ףטס 00תפ0/חגעסעסג תס 5010
 512111011025 ן0108025 06 6500010 צ 46 650181601101610 66 ןקעס0161125 0105 6
 181261165, 510 {גזג160 0020601201069 06 ן6ט6065 646 ןקזסט120125 ט601025; 421 5
 61 0250, עס{ 6|סענק1ס, 461 5סתג104110 162112200 סמ 1 טסטזמ8ֿמ, סת 61 6 ןכ81000108-
 זסמ 1216 ןסטסת65 66 18 סג 5800290 061 1:51610, (22121021024 } 5216 0
 ןנסמ 61 46 2114 1212002, ףטס 163216 2 תטזמסע0908 ן006065 06 125 ןקנמס 5

 ססזמונמ142065 1512611125 461 ֿפטז 66 14 26ק601104.
 121008 56ת01021108 650טט16:00 2 08790 06 טמ 0211110240 ת00160 6 ןכ01680-
 105 :1ת9. 5010 1105600619, 210{. /4018/2תג 11206מ, 5. (2:62000 ׁש6:01ו8/ץ
 --09:69200 (בט|ט12) 46 18 1?תמ021242 46 151461--, 12. 1 0012 16271605241, 400-

 {ס; 2918 12196ת, 5. /46172 10מ0מסט10מ צ 1. (:001240 ?. 1616

 6) 56 12 ןקט6810 2162010 291119010 6 61 113162020010 16 721065 1006160018-

 165 סמזעס 12 (02ק1421 ץ 148 2ע0ש100125; 46 201 ףטס 56 6000006002/ ץקסז 61סתגק)ס,
 61 פסתנמ21ס סת 21600022ג ץ 52מ ןטגמ 21 11. (2001400 ?. 06116/ 06 14052110.

 6) 4068, 40656200/0 519161441721 61 112010 46 0:082122010ת ןטטסתג) סת 125

 עסטנמס125, 56 114 465020800 4 טמ ןסטסת 102011) 214 ףט6 ט19146 2102 46 5
 ססעמטמ102065 06/ 1016010/ } 01920106 0 1601920106 125 29ז008010065 ןטט601169
 56012000 סמ 0208 טמה 06 61125 125 2256 260658/125 ןכ2:2 61 1:40210 00101:21 ץ
 50018). 2 10 ףטס טג 061 280 ע19110 1 4 102, (2/ז02102, (2606121 1002, 2081,

 582 טגמ , (201160/65, 10526025, 116519160014.

 ס0א68250 םמ 1,8 ןטצמאזוטפ ןטמעס-4808א11א884

 120546 3206 2 2805 3606 ןל18068000 61 126ק871206010 46 טט6ת1ט0 12 0192-
 ת1220160 461 'ז?זמסז (20ו09ז050 (2600101 46 18 'שעטס111116 1:660-/1ז961111110. 56 18
 60051461240 ףוט6 ןכ2ע2 2569121 6| ןקטסמ 624100 צ 1 125060460014 2 61

 תנופתמס, 614 קמ0 641601141 ןקז6012106016 טמג 1016052 022 46 -650127601 

 תמוסמ1ס ץ 06 000501102016 46 125 29זט2010065 ןוגט601165; 10 081 6 118 1091440

 ץג סמ ןלטסמג ןכ8116. 126 211 ףטס 56 651016 1001 18 ןק051111484 46 1621124 4100
 (00מ91650 סג 1963. 15 ס1:0005800185 6406201008165 ןכסז 185 ףונס 21/401658 61
 ןנ815, ק 6005606216016016 12 ס0נמטת1426 15726111, ן2216060 568212 ףטס 2 116-

 9840 ץג 18 203 ןקצסץק018 ןכ214 102161121172ז 01088 110102.

--- 44)673( -- 



 40, 56 סםסטסמ!עגמ 105 1101 |;וג ססמ 2601609 46 10, 12, 14 2805 4002116016 1169-
 {גתספ 06 1004 01:600160 ס1ע10121 , 4סןס14102 0 פ1גןכ161וסמ16 1601680102. { 08 0
 ףוטס ןק228 21606161105 206063102/4808 תנוגס1105 81 נג , ןכנ68 6118 105605810 06-
 18 סט 6505 תנטסמס,5 תנ2ע0118560 4 12 461/ט2. 56 6504 6501012000 18 ןקס310111-
 620 06 ףטס 61 226 11גןומט} 56 0סטקס 46 61105 0 6 000140106 652 12168 ס0ג 61

 1כטץה1גת1610 46 ןטט6מ100-

 11/ס51084מ םע טאג סוטזאד

 (0ושס קעסט16118 646 קעגת 1תמקס1120018 65 14 1218 06 טמג ףטות!ג 65401058,
 סס 185 001000102065 1600611025, ןק212 ףט6 14 ןטט60000 קט602 ןק258/ 2110 105
 4סמ1מ909 0 16:12005 סג טמ 221016016 69110121 ןט010. 1127 212טת85 822010-
 תספ 1611068 נס סטס018מ ס0מ 656 26611010 :ןקסע 61סתגק'ס, 61 210 4006000 5648
 1201 /1:060600 ףט6 6157006 06 טמג קזגת ףט10/ג סת 106016 16קס2 1123

 "1 ג (ס025008 , 4006 56 1ס6מסת 105 401110908 } 105 16018005 תגטסס5צ 98

 646 ןסעסתספ; 6504 20002009 110:8 2 14 00051100100 06 טמג ק11604 46 2412010ת.
 ןכגעגתגספ 66 ןכ850 ףטס 056 3010 (21טס 56181201 תוס 21:64600/ 46 900 ןסטסמ9

.0109 
 31 ןססקגנג1:6210 66 |טסמ10 02 ןק12462640 161061262106016 6516 ןקז0016-
 זו8 4 14 0005146120100 46 125 20101102465 46 12 1661112, סת 61 00מ060010016010 6

 ףוגס ע216:12 14 ןקסמג 11806/ סט210ט161 5201111010 ןכ814 14 2001510100 0 61 2116008-
 תחוסת10 46 טתג סז8ת ()1018 ןכעסאננונ8 8 12 (28װ1421, 0066 תוטס54109 1006065 ןע1416-
 ז8מ טֹוטֹוז סת טמ 210016216 ןט42100 109 401010905 צ 16014005, ץ 000114 64 ףךטס 6

 ס0002012:4 61 זנס40 46 11608/ 4 14 ןק1400024 6502 5096162014.
 -  ןססז 1820ת08 2410925, 56 1נמקסמס ?גזחטוסת 18 260651080 06 0162/ סת 18 (081-

421 1606121 12 )0056 06 10 11006711114 1614 

 תת/זזז זדדזפ םמ 1.4 1802 + תםמפטפטס,10

 */216 12 קסמג 4691202ז פו 0002 ףטס, 51 004 105 תנסט1ענל 5 ן414218205,

 61 10678:4210610 46 ןטטסמסנס 6508 סם 00014010 ססת 29זט04010005 ןטט601165 ףטס
 ?6װמסת תס תנסתס5 46 8.000 6 9.000 1סטסמספ. 1:510 ץסמס 46 16116ט6 18 8101 ץ
 12 11250626462014 46 פט 1420: ץ 13500104 500124206046 10005 105 65/060205 ףטס
 11206 ץ פג 0002 5614 22016000 18 1460114 ןקגזג 11806/ 1200016 צ ס50:תוט/גת 2

.1001 
 121010 65/620 65 46506 10690 0025140618016, ץ 10 ץסתס 646 161106 61 ס-
 סגס 06 ףט6 61 קנספטקט68510 065000200 2 14 ןטטסת/14 ןט060:21960002, ףטס 24

 46 9 1499.291.05 סם 1958 56 61606 סם 1959 ג 9 1.730.087.95; = 0
 8 9 4.205.627.35; סם 1961 ג 9 4.897.791.46, ץ 21080726 סת 61 ןקספטקט6510 6

-6.000.000 9 8 1962 

 1 4802 םא םז זאדמטתזסמת עז 5

 (ססגס 08 540100, 61 100װ811806010 46 |טטסמ0ט04 06 12 1660 6806006 פט
 1גסז 21 1110610/ 061 2815, ןקסע 1016ע016010 061 /220 114/681106

--- 45)674( -- 



 ןטשמאנוזס 11282/15144

 121 ןכטקגע6גתנסמ!ס 06 |טטסמ014 תס 65 2160 25/זװופתגס 2 14 סקזג 46 4106
 סט1םגע81 יע 861 ספן1ע1סג 11612121802 סת ףטס 6514 סזקס84005 219ט05 1101605 46 626-

 5008 06 105 56101021105, ףטס גת 90זק1600140 4 14 סקותוסמ ןץט01102, ססמ ןקט211-
 08010065 {8מ 1060010585 ססעגס .100510008 ץ .0//120/ . 126546 10690 6504 סת

 00018010 61:6010 ססמ 61105 ץ 16502104 61 2קסץס 2ג0121 ץ 1216012) 06 12 1618 סת

 ןקנסמ 46 654 1401.

 ןטצמאנטתפ פ922/מ1

 135 0810 568212/ ףטס סת 105 11141215 (1סתוקספ סעוק1622 2 162002/ פט ט(2

 5001614118 12 ןונטסמ?ט0 5612141. 131 126ק8ע6גתג6210 46 |טטסת1ט0 000/ז10טץ0 } 00ת-
 ןזוטטצעס 8 ףטס 654 168041020102 36 6 צ 56 1016 טמ זמגץסז 40(2(6

 פסח 09050100095 105 קסז//ס!20ח+65 םז96ח/ו005 סח {ס אוססםטו040 1961.

 סתזעס 16ט665 2586227168 } 561870105. 114ץ 066 8 ן1101ת105 2191105 ןכ70016-
 ענג, 0016 1000 46 0106 300161210, ףטס 6209 21600104 6560141, ץ 0 6

 8115 ןכ051011148065 6818 ןלומס8מ0018 01 126ק8ז!גסתוס 66 ןטטסמ0נס-

 ַז ,28081 2814 םמ 105 1001 9088 15

 (0ט:ס ןקצסל1סת18 6190 46 0005106120160 65/6011 65 ףוטס 61 12678:410 6
 ןטטס16 תס ןקט606 26601/ פט 1801 21 8110 06 10 ףטס 56 5616 6016206156 ןקסע
 ןטטסמ נס; 6910 65, 16ט6263 46 17 6 18 2805 סמ 80612216. /1/ 1102 125 8918010-
 תס5 ןטט621165, 5006 4040 125 ףטס !טמס1סמהמ 64 טמ 66111010 650018/ 0 6 טת 26/-

--- 42)675( --- 



 511105: 1 ) 1:0'1סזמ18 500181, 10110108 6 105010101002) 46 151261, 4 0410 461 7

 (םע690110 / 6118 /19169440 06 6058 046 18 1: 8 46 131461.

 2) 58016010 ץ פט 00006710 061 ןט000!02, 2 ס8ז80 061 2104 0
501121114 . 

 2 1 26614טע4 1160168 (0021סת0ק012068 2 0890 461 104. /ג0:4מ2תג 2121.
 ץגז2161006016 56 ןקעסמנסט16 12 01922122016 06 011511105 פסז80165)6 6 2)קוג-

 תספ 060/105 061 (נ18ת 26008 /41165 ץ 061 101610/ 461 2218.

 ס0:40805 2110084/ 405

 21 ןסקפ;?גוס1ס 66 ןטטסת1ט} 128 6501ת01400 18 0005011080100 06 2105
 01180108 11100:200811008 ףט6 62050/80 סת 61 (כ?גמ 206009 /11:65 } 18 101108006ת
 46 סועס5. 1:1 זםססמטס016016 ססמ ףטס :0062402מ, ץ 1:01622ת) 051 10008 61105 5
 18 6502562 46 0045 46 16/025 100105 סת 02516114מ0. 1214 32!טגז סג 10 6
 6516 100מט60מ16016, 61 126/8212006010 06 ן}טטסמ014 165 1401106 560085 5
 עדנזונ6091811025 46 ע2110585 0025 061 1620:0 ןט010 6 181261/; סת6ס 6114, 2181

 טמז 5תגט/ , 46 /4. /15זמגמ ,/ 185 1165 ()1160025 46 1. 1. 16:66)ג כת 145 11506-

 ןק25 461 14606ש 46 1221 1/1095650ת-

 ןכסמועס 646 10 ןק051016, 56 650גט10 ?גנמקנסמ 18 1200: 164021 46 2114 ץ
 46 0010 ססמ ןוגמ105 8141541005.

 11051084, 00209 צ ט,ע=, 5

 /4 ומ 06 690גמט12ז סג 105 0600109 ןטע601165 61 1016169 ןכסז 18 2069108, 5
 020010065 יע 145 0875 151261165, 56 106916 61 סטסזקס 06 210ע:גג ססמ 2195
 ןסטסתס5 6560181120408 סמ 6525 6415011125. /גזסמ 006 6568 022010065 7 445
 8 108 סטןקס8 10161058008 סמ 105 01061908 0621105, 016826000 251 סת 61105 טמ 0005
 {ס18 46 000121:424 46 ססוןקסמס112010ת סס 61 ס9קֹוזגט 061 10111016 1518610 6
 46006 2 18 {01002010מ 06 00:05 1טט621105/ סטץס 101610210010 000501401:2 טת

 {2010ז זח25 06 2061021016010 6116 105 סעטןקספ ןטט601165-
 /4 1165 6100405 56 000/סתק1ג 18 162102000ג 46 טמ ס0מסטז50 06 5

 ןט6131165-

 זאאקסמאז/41170 9082/2 152/41

 /גטמסוטס ןכ276208 100264016, 1מ0190 105 סזטןקספ 10161658005 סת 8 2011
 1914611, ס2ס0ס0 ןקסע 10 9606121 06 12/0ע120100 01266108 סת ןכזוננסעג 106006 6

 814 ףטס 06562ת00 88115/ 206 61 1016165 ס241516010, } 5150118110 סג 105 6010168 216-
 ן8005 46 18 102 ןט0:2, 61 זססקגצ?גננסמ1ס 046 |טטס106 סזמקס20 8 6412 טמ 1010/-
 זמ2וטס 41011240 "1 ,2 5601000006 400 15/461 . (0טשטטס 4 421 616040 14 001400140008 6

 185 (0/101025 46 (סט|6ט18 ץ 06 !סת58 46 18 170021808 15/2611 } 56 6508 1תמקס-
 ת16מ00 ססעגס ןק1800108 18 1604טע8 06 4100 1ת/סזזח1!2טס סת 105 4000 46 (4

 52084 צ 61 ססנגסמ42110 46 185 2001015 תו8 5101110841025.

-- 41)676( -- 



)0/48/41 41 51148/47 

 125 9210 568218/ ףטס סת קזסמ ןכ2116 56 114 תנ2160121124640 ץג 12 2571:201סת 66/
 10608118106010 06 ןטט60100 06 ףט6 61 (062012/ 5/00ע0/ 56 0000ט1:0656 סם טמ2
 ט610206:8 1250100100 סמ 0844 טמס 06 109 0601105 ןטט601165, ץ 46 ףוט6 56 6166

 סת 61109 ססג 61901026 651710021.
 ןבמ 2185 06 נמג 116101602 06 20זטק2010065 ןוגט621168 56 118 1ת50101140 ץג, סם
 646010, סענס ןכז20004 56182), 61 2010 46 (04/014/ 5110/86) ףטס ס0050?טעץס 510

 0004 טמ קטסת ץטמ1ס 06 ןק21002 ןכ2:2 61 2061021016010 06 105 ןסטסמס5 2 18 65ק1ע1--
.1014 1211020 

 ס014/6 600א1281024406102 5

 135 06 מס!ג 25115ת10 ףוג6 תמוגס1105 0621108 061602:0מ סת 1962 12 116504 46

 1658), ס198ת128000 61 1 6ז06ז 5606ז סת 61 ןנסק1ס 210/16016 ןטטסתנ|) } ףטס {2זג-

 ןע164 56 ססמתמסתגס16 סת 210טת05 66 61105 18 1651 46 5/2060001 ן'ת ס02210 2 2
 ססמתנסוגס120160 46 1167221-1310114 56 1166 4 616040 6 תטזמ670525 604144469. 6

 סטפסעטםז סודס 1810 16906010 46 12 0616/140160 46 1400006) ףטס 2102026 6516 280
 קעסט, 62411401611181145.

 00890 םמ 101510214 121

 120568000 ס/1ס06ז 8 18 ןטט6מ?0 ןט014 06 14 תמסוזסקס11 } 8 105 61:1960165 06
 0605 ןט0601165 1 ןכס512111420 06 5691 טטמ סט150 818160181100 06 111510018 1014,
 61 106811206010 06 טט62014 160116 14 00120012016מ 06 טמ 0160 0811110440-
 46 ס8ס018115125 סמ 18 זח816118, {סזעמט18000 גמ ןכזססזגתמ 06 008 2205, ףטס 56 8

 סטזמק1100 תסזתנ2116016, 00 תטתמ61054 2519160018 06 2/!טתומס.

 131 ןקעגמגסע סט190, 065811011200 1048100646 6 1961. 56 101010 004 טמג 66

 06 1מו:ס0טס016 21 6500410 46 12 111810018 ןט018, ףטס !טטס 2 פט 0890 61 016::1-
 50ז 12. 160 {כטןסטמס, 0002880056 646 105 405 0720 11181011240105 ןט82

 (21460 ץ 10טקמסוש-

 13) קזספזגזחג 061 ןקעוחנסז ס190 ססמןק6016 14 !:קס02 /400102 (06:1040 24-
 טוסס) צ 14 םקסס8 (3600עע011208 1 210001024 (106:10400 10500121100); סמ 61

 0698/10110 061 תמופתגס ןק2ז001קםנסמ 105 0101050168 1). 1/101565 5600616װ, 12. 1864-
 2100 (2016116 109. 502/ס00 056מ0610, 1). 218ע008 150סתש, 127. (000:440 /-

 יק/סנ16 צ 5. 1161106110 1126.

 21 קצספזגזוחג 061 5600000 סטזפ0, 465211011400 סמ 1962, 56 101010 ססת טמא
 0156 06 1מ0064ט0016ת 2 14 0024 2166, 2 04/90 061 ,49169200 (סט101:4) 6 8
 מכם 84 06 151261, כ. 106 51021. זית 61 4652170110 6461 ןקנס9ז8זנג 061 569ט2640
 סנ;50, ףט6 208106 12 11131014 1012 סם 14 1:024 216412, סת 14 1:020 21006מ2 ץ
 (2סת/סמןקס18068 , ןק81001גע0 108 קעס1ס30168 1. 2/101565 56מ6616, 109. 511210ת
 140560 619, 101. 1,82410 5002)/ז02ת, 12: 516מ (00860 1080, 121. 1668 10ט}סט-

 תס, 121. 22010 םסעססטנסמ 2. 8115 110215, 204. 2121 1181.

 10606260161616216 061 (כטע50 46 111810114, 56 6410/2100 סת 1961, 0009 סטז-

--- 40)677( -- 



 ןטטסתשטס. 120016 0508 21216012165 06 160012) ןק810100121106016 410005 06 2012,
5106 105 6010 64106 

 1) (08/18 4 1001651/05 01001905 105 4/800111005. (50 עס 61 0250 46 4401/ 13100-
 תחת ) , קסז 5סנמט61 5011010961, 061 טספקס11תס | 0188ז10 46 15461.

 2) /480// ט2סןעםונוז. (.1 690תגסתנס 46 20001/ 110658) , 6410440 ץכסז 61 (20ת-

' .1001 1010 91650 

 3 נעמעסצ 66 1518 50/ז6 0} (2050 1:101110081411

 4 עזעמס1ע105 61611061110165 646 06/60110 1101011000101001 611 0116 56 1056 61 ןעזס-

.1310/11010111 6050 

 5) 16 1816516 (08401106 56 661106 (6410400 קסז 61 1056 13010 09. 06 (201-
 זט18 6 10101102010ת ) .

 6)) 1.6 01600016 1/0ט651196 01 00011561011119000 (6010440 קסז 61 1051. 13010 /צזק.
 46 (0ט112?1 6 101011020100 ) .

 /41 0085 06 9 ןעט21108010065 !טסזסמ 0160 6 80810126449 41900510265 סת

 109 ס6ת/108 ןטט621165, ןק;סק2עת00 14 210105162 69/1110121 200658/18 ןכ8:8 18 160
 טז ץ} 12 ססתנקז6ת510ת 06 0108 4:218105 46 2060014400 69 ת201002) ןט010.

 עז12110/401029 טעמז םתע28מ1תאזטעאדס םמ ןטצמאדטפ

 (001165700416000 8 18 260651040 46 ןקעסטססע 2 105 410960165 ןטט615 6

 דו1246112165 2446032605 2/ 4658110110 46 טמג 180 סט)6טז2) 51961180102, 61 126081-
 42ז06ת10 06 ןטטסמט0 56 2006 8 טמג 56/16 46 ןקט01104010065 ףטס !טסזסמ 20081-
 025 סת 10008 105 01:03105 000 11210200 1216:65 56 ןק61560014 00מ 6185, סם ןנח-
 תנסז {6זמותס, ס168/ סמ 105 1006065 61 112110 46 18 06160ע20160 580081102 ץ 46 18 ס0-

 עוסתמס;2016ת 06 125 91806065 1650101020468 0 160025 11150011045 61 ןט081810-

 ןסס 201 ףטס 14 ץעוענסעג 06 0545 ןקט1102010065 66 =(2 21 ,(,0

 51:0104. 451 56 64ט14  ססתנקזסמ06 תס 5610 טמג ץקזס1118 6:0510000 06 10 ףטס ר
 31901110200 צ טטס1טס 2 510011102/ 18 112010100 58081102 סת 1 742 ןט418, סג 0

 61 60028010 06 פט ןק00814 } 46 פט 54ת06026/ 5100 14010160 00010065:/105 ןע,(95
 יז סקסנגמ85 90961620189 0016 18 019821220100 06 (2006104 5100001 סת 125 29תט-

 ק2010065 ןוטט60116.
 14 569ט062 ןכט/21:080160 56 410118 5/1600004-1,68 300ו06ז; 12 0610618 1162
 1228176; 18 סוג8148 , 1 05 8/000605 165110100665 1100105 (.1109/ג 11251208 ץ !סוג !אזקטצ);

 18 ףוטומ1ג ,/ 160:00042 16 1:16516 06 105 1111:1111108.

 ןלסתס 2 פט 02120 12 40:6006מ 66 410025 ןקט01104010065 61 12116010/ 661
 12סקמ:סגנמסת10 06 טטסמטגס, 101. 1,22210 500ג2)!זגת-

 עס 0114 ןג2146, 4606 2600:42156, ףוטס 00 61 610)00 06 1806 000006/ 4 5
 ןסטסתס5 8 01105 56040108 061 ןט0215נג0 תגס0:0קס111400 18 1185060060014 6 2
 !ג0סע 6 64658110114 14 (20ת1001426 18:86114 46 טסתספ 1169, 56 ןקט011060 טמ
 4011610 2210906 (1415 צ 0251612ת0), סתם 61 0021 56 סאקסמסת 125 108565 06 2
 01922122016 66200018002 ץ 46 12 14010000 06 125 !000100695 ףט6ס סטממק1ס 8

48602. 

-- 89)678( -- 



 0010010140 1005 185 סןק'מ1סמספ; } 614 ףטס 125 208 ןטט621165 60691640 6

 1ג 001800140160 ןקסע0826016 06 טמ 2024ח1)-

 ןינס 251תנ15ח10 תמוטצ }תוקס118מ16 0414 16טמ10ג 646 661692008 06 1050:

 6116 600ש00808 קסצ 61 100ק2142ת6210 46 |טטס?0/ סס 61 ןקעסןק08140 46 ןכע0-

 עמסעסז 18 0168010 06 טמג 1606:2010מ 06 620004065 46011029 1512611125. 56 116-

 טס 8 616010 61 19 66 ןט110, ססם 14 ןק210101080160 646 261656142468 06 23 85
 160618010065, ץ 21 0400 06 סתקס20525 965010005 56 0005000טץס 14 64612004

 06 1200102068 !0סקסז11ע25 1518611085 06 םטסמספ 1165 (113121/4) , ףטס 6508 465
 8110112000 טמ2 2544 4001.

.- 

 105 0010ז000665 66 |ס /ֹשון/ ץ 46| םסקסז10חװסח!ס 46 !טצסחזט64 ם909סן8ה 0 שה ףזטקס 66 65זש-
 6/00165 ןט0105 66| 8/0511.

 12110 קתטסטג ףטס 56 114 4200 סמ 105 408 108 2805 טמ גת ןג:0 6
 סח 11816114 06 0192ת122016מ 5001602012 06 14 ןטט6מ014-

 ןקטטס סט361ט8156 8 ןקעסןק05110 ףוגס 2 216012405 461 280 1962 56 24ע11416, 1001-
 50 סת 0)2טמס 56000165 46 12 ןטטס006 1012/ת06016 2161802 46 14 102 10018  טמ

 51901/10261טס 06108/016ת10 2 18 עמופתנג / ןטס 00606016 12010018010116216 2 18 291-
 18010מ 2ת1156ת0118 ףטס ע1606 00גסט16000 21 ןק815 סת 105 141010105 11ס1708-

 אז ,11םז;גז  םע 2501 ,גםפסזאזזמאד'ס

 1:1ס 4 61 01601116040 661 146165 46 5 ןסטס65 ןכסז ט 56116 46 111206-

 95 ףו6 165 0 1191 4 10 |גפס 6 109 ט161ח005 2809 61 12672118ת16010 6

-- 38)679( -- 



 1961, } ץצסנגסעסז 18 (2001606120100 (2626181 06 4005 145 18010065 .|וט6-
 ת165 ןט0145 46 14 (621121 צ 61 (נגמ 2605 4165, } 461 1016010ז 061 ק218

 126546 1690 65 זמטץ 0110 5681 6 14 601קס8054 265000 061 12678114-

 זנסמוס 46 ןטעט60014 1:00041060 סמ 12 01640160 ןס0506010/ 061 (205610 ןטטסת11
 1ט060-/4:96תס, ףוט6 סתנקנ624 2 465/1692/ פט 20016מ, 00 61 8ט5ק1010 46 5

 105 56040265 ןטט6111165.

 1610 46506 61 קטמ1ס 06 1814 06 18 1200 519101081104, 0806 4650202/ 25111115-
 עגס 12 1זמןס11400184 46 טתמ 56116 46 16טת10005 06 16016560122165 06 1051185

 ןועע621165, ףטס 56 101010 00 תטס81:0 ןק21001010, סמ 18 5218 046 565100695 06 8
.1962 46 2200 46 4 61 ,1661114 

 128 גנמקס1140018 46 פט 06160120100 120106 תס 5010 סת 61 סזגמ תוטזמסזס 46
 ןק2:0001780165 510 2ת1016 סת 12 114מ00624 ססג ףט6 סאקט90 0204 טמס 46 5
 105 61ש61508 ןכע00161025 ןט0105 2 ףט6 66018ת 11206/ 116016 105 0600105 0 1660612-

 0106 |טט601165 נס 16165601422ת-

 (406 פטס18ץ8; ןט6 סת 658 16טמוסמ 65/טט16100 1601656012085 1ם25 46 0
 29זק2010065 ןטט621165, ףט6ס םטס1620 2קזסאוזמ264216216 5.000 1006

 ןקנסםג5 290108010005 504 5 5194

 (06ת/ע0 |טט621} 061 66/גזג 171601112411 61
 11,/1/4' 1:6מ16 ןטט621) - (4618/ - 321 152441. - 61. - 1א.0.1. - 6

 י/ג11ג 21165461-1 ,1612601 7
)060/10 1128 140:42/ 

 - 241181 (124: 861 1124ג)
 (062/10 .1א4)טצמ 500010ש
 = ח ,{+ 5 "סת8/0 אז"

1/146421 - 1161 18 
 260-/עזמ '10561 פגקצ1מ124/

 (06ת10 |טטסת1| 151261114 '1120224 66 3/112 126טס/0
 (040010 (2ט1?ט121 {פ 46 1,01023 060 07

 (06ת/ז0 |טטסתנ} 151261168 10. 11612) - 1:5006184 161 /גטנט
 10/א8אזאז

 (םןט /416000 56121241 /1196מ1מ0
 ,416060 1516114 /1196ת11מ0 06 1.01025 46 8

 (062110 ןטטסתמו} 124112 06 ()111065-

 105 1ס1025 000514612005 סמ 1002 זסטתוסמ {(טסעסג עמטיק 61061505; 66 60
 18 4214 46 ןקט/1:08010068 46 02180067 610200100 ץ 60ט026טס; 14 6508562 06 ןק61
 סט125 ס16181091811028 16121085 8 1521 ץ 46 1011046025 3016 16ז25 ט04105; 82
 4214 46 ססמס010861 46 0161408 1004165, ץ עטס ףוט1605 5682)הז0 !גתנוסמ 18 181-
 {ג 06 ססזמקזסת510 סת 0161108 01:00105, ףוט6 1180/הת 06 206102/ 2 105 ןסטסתס5 2
 ט202 5001612/12, ץעסעס 168 קסמסמ תוו| 1ס0מטסת160165 ןק2:4 61 0 06 טמ2ב
 120 515161041102. 56 112016 !הזמק16מ 46 18 60651426 46 ןק;סט66ע 2 105 6600:05 6
 6 ףוטס ןץט608 1016:652/ 8 12 ןטטס016, } 46 6165 660181124409 סת
 1 6ת5688024 06 620245 ץ 022010068 157261165. 7610 2048 טמ 25010 סם 61 0041

-- 27)680( -- 



 י א סע עט עז א

 8) 1אטזמסע0 06 500109 00 ףט6ס 006014 0444 60040240 ץ פט 615/ז100160 ןקסז

.0416001129 0 66268 

 ןק) 1602 06 1ט002016מ צ ןקזסן051405 ףוג6 ן261510116-

 ס) 91000515 46 129 2000142065 4652110112025 ןקס; 0402 0601:0 401806 5

 8809 1960 ץצ 161

 4) 146:0102 06 01200165 0 4196:120165 004 ףט6 סטסת!גמ, } ףט6ס ק001ת
 800121 סת 160210065 0 20105  ןכ3011009 46 01125 604108065.

 6) 51 סטס21גת ססת טמ ס0ת}טמ10 1640:2/, 1ת/01027005 4ט16065 10 10/60/2ת

 7 סט1ג5 1601656012029 0 סם ןק160212010מ, 562 סת 0250612ת0, 1088 0
11600160. 

 ?) 51 םוצקסמסמ 06 טמ 00מ}ןטת10 0021, 4601105 0040145 ןק6150025 10 1016-
 סז8מ, ףט160 10 4106 צ עס6100010 סת 1418, 02516118ת0 י} 260160-

 9) 51 סטסתגמ 00ת טמ ססמ)טמ10 66 1281169 19261163, 008ת125 26150025 0
 10160/20 ץ 008165 90 105 8116 0 42225 ףט6 1016116180.

 ןם) 51 4652/101/8 20010102465 66ק0701029, 1/סזז02: ףט6 136905 ןקז20002ת,
 51 101610116100 0 ןקס01120 1מ/61עסמז 6 08תגס0מ2105 1046750016481105}

.64064614 

 1) 51 סטסת!גמ ססמ 12101101604 ץעצסק'8, 46 ףט6 תשתמסעס 06 |1סזס3 6/פ7006ת;

 סג ףט6 10100025 ץ 51 4606 1016165 0 ןק0512110240 6 146:08ת1010 6

 !וטספ ססג 0025 011106025 ןטט621168.

7 124 46 6001010280100 184 18041016 111016/00 024601625 1010102010065 5 1 
 ףט6 1621:780 108 0621:08 60 01061525 2025 061 (2ז8מ ןגטסמספ 3165; } 14 68

 ןטס19002) 646 105 חוות 18ט016016 61 601606111016210 46 105 0111962065 .ןוטטס25
 00 16906010 2 תמוג01105 ןכע00161085 ססמונמ65.

 א סתאס 2 טא, אז258 ססאזטזא

 (2806 4651208ז 2 ןכעסןק65110 18 0616018016מ 06 21025 ?6ט01008 ןטט61165 6
 31מ0ט/גז 1תגקסז40012, ןטס 56 1/6טגעסמ 2 616010 ץקסז 1210181104 461 12008140

 06 |טט6מ141.

 1,ג ןקזנתגס;ג 06 6112 16ט210, 21 0400 06 סתקס80525 065110065, 672 1000 6
 3006 100050 0001, 8 105 16016560120165 06 1050101010065 {המ 6106155 00זגס0 8

 (00ת1606020168 |טט6011 51001518ג, 8686 260, (1טס 148ט6000 1120021, 15.
 0טקגנ1גתמ6מ10 06 |טטסת1ט0 06 12 /1962014 130:2, 411//2/341/ 16606120100 41960-
 {ותה 201208/21, 124/11' 11גת0ג9, (0010146 (20014108040/ 06 (2601/05 /108111081105)

 ןטש6מחג0 5644204, 640.

 1242 ןקמזתס;ג 16ט016ת 010 102196ת 2 1מט0025 0125 0016012025 ססת טמ ןכז0-
 ןק65140 40016: 019280178/ 12 ןק2/0601020100 2106ת0ת2 סת 14 !'זוזחסזג (0סםטס(8
 ןטשסת1) 1048 46 18000081061102, ףט6 56 1621120 סת 1/1001601460 סת 0001 216 6

--- 36)681( -- 



 /4 ןקסס0 46 00094101156 56 0116010 פט 1200ז סמ 1165 01160010065 00סטנ 9

 4) (000501142: 14 0198012201600 1ת/0:מ8 06 41ט61525 29/780100695 ףטס 0
 6215118 תגסנונ1מ2/16016. /4005?טתג|לעהז 8 108 1006265 2 00תסטזעז 2 פט (260/70 ס0ת

 16901811420, ץ 2 ןק8:00178/ סם 125 20010108068 00014168 0 30018168

 ק) םו(טמסוז סמ 4000 108 0621108 14 0820160 ןט012 6 1812611, ץ {סע1מ2/ 000-
 ןטמ{08 0014165 4066 562 ןק051016. /4 6516 616010 גסזמספ ןקזסט1510 18 4651008010ת

 66 טמ 1865010 6906018112400 סו 2ג9108 } 00105, ףטס 1016014 01 סטסעקס 06 104-
 611 גנב :

 ס) 101/טמ01וש 2510 6 10005 105 0601105 61 0000011116010 12 ןק180004 6

 125 620225 151261165; 8 14/ ןקעסןק05140 1תס)טננמס5 6216 108 תנ20ע!ןנתג 2 405 ןסטס(9

 6560181122025 סת 058 1864.

 =! /9ז69000 סט/זטזס| 46 |ס0 !?חחװקס}ס606 19ז061/, פז. /גזוסח פהסצס!, 606 !ס 61056 !חסטפטזס| 66
 סטזפס 66 הופזסזוס 1962. /גקסז6060 סח !0 660666ז0, 46 06ז66װ0 0 !200/6ז00, 109 56ה0ז69 1606
 !סע, סז. 0890 הס/2ֹוח, סז. 100/09 660ח06חפ2סוװ, פז. 500ץ0!, 20{. {. 5סװס!!װחסחװ ץ 56ה0ז

 /אזוסה הסו/צחוסח.

 | 56 60016006 ףטס 10005 ץ 0844 טמס 66 61108 112018 46 00140014/ סג 124 4
 ססזמונת, 160016000 4 00010102/ 125 200101020469 46 105 0601105 סת 0242 2002 צ 1

 1מ/61081מ10 06 סס ןטמ{0 0012165, 01440165, ססמ}|טמ1ס 46 420225, 610.
 118 10806/ 18001016 61 1861081010 ס140121, 500141 ץ 46קס:טס 6110 125 41-
 ע61525 0192122010מ65 ףטס סט60/8מ 000 61616108 21418/1005, 012000165, 00 ןט5

 60ע165 , סט05//180 111001141411005, 616., 108 286:1}תג סעמןקס22ע0מ ןכסז 1621122: 6
 105 0621105 טמג 62006514 160016016 2 פטתנ1מפ!עג; 125 101 0165 5196:

--- 85)682( -- 



 13110 618 4810 2145 60654110 012010 ףטס 61 1262142װ16210 66 |טט6164 56 48
 1182800 ססנגס מסזתמג תס 1זמןקסמסז 011460105 תו ןק/התספ 46 0)42/2 2 06ת/:0 210טמס;
 תו פטקסעקסמס/ ?טמס10מס5 2 185 ףט6 סטזמק|סת 0110 0192ת151005. 126 201 ףטס פטע-
 91618 ססמגס טמג 260651081 1זמןקסע1052 14 0162010מ 06 טמ סטסעקס 46 10860ע/ןגתג ט6-

 0206106016 08/280114008 ןכ218 61 465210110 46 טמג 12168 1600062.
 ןםמ 1961 תס 0001 61 126281416210 06 |טטסת 0161 תנ5 ףוטס 0 005 11124113-
 ןומ; 8 ןקספ8ז 06 650, 1016 210טמס5 681105 20140165, 569 10 ץקטפ0 46 1611606 טמג
 עסטתנסמ 06 12 0251 404811024 06 125 29002010265 ןטע601168 46 12 (020101 ץ 1

 (ג18ת 8605 /41165, 611 0000 616 1006 101650 601011111.
 160 8165 46 161611ז05 2 6500 ץ 8 14 0025040160 061 (206זס 66 2101 21
 0606זמ05 568212: ףטס, 20 00240 ןק216204 100161016, תס 10025 125 0198122010-
 65 ןטט601165 06 0812016/ 00101121) 50012) } 66קסזםטס 0716212028מ פט 1220 00
 טמ 01116010 22010021 1010; 21 5101612 11051/208/ 1016165 ןכסז 125 ונ8116518010-

 תספ 581160169 06 14 0ט14012 ןט018 ץ סת 210טת05 02505 תס 61פ/תמט1208ת 016144 1105-
 4110261 112018 6113, 0 טמג 1000תק;סמ510מ 50נץעסמ06016 16576010 46 12 16416444

.1972614 

 (ס1210 6504 ףט6 1040 6110 672 ק1003010 66 טמ 64650000011016010 1021 46 28
 6560012 061 ןט021ת00; 66 12 1218 46 סט/?נזג 1001 } 06 18 02162014 46 1610 6

 גמ!סזתג2016 16121104 4 105 ןקזס2/6ג25 טמ0811601168 46 18 1142 ססתגוגמ112112-
 126 201 12 וזמקסז18014 46 18 1200 6501216064014 ףט6 650202מ 11218405 2

 סטנמק}גז 105 תנה0ע1 1.
 קסץס 180:2, ץ צי 010 56010ז ןטט6תנ| ןט010 זו25 260681200 2ות 06 4
 {8168 66 6501216011016210; צ 65 61 46 108 תנוטס1105 0160108 0 תמ1112165 46 1606065 6

 תס ןק611606060 2 0198ת1240100 210טת2 ץ 56 סתסטסת!זהת ע1/0121ת16016 2414005 6
 1ג (0זמטת14026. 240 165 101616584 תותפטמ ןקז0016ז084 13010, תֹו טסת תו 2012
 6116 ןוג0105; 90 121025 469716001025 461 8ז001 06 12 3108 1012, ןקסז ס1זסט514ת-

 0185 86061585 0 ןעסז 065ק600ט80160 66 105 ןק20165 סת 11216114 6402112-
 131 ןססקגנ?גומסת1ס 46 |טטסתסג6 160616 2105 110685 ןכ2:8 2061027 6505 616-
 תנסמ109 2 210טמ2 6001026 ןט018 2 {ומ 06 ןסתמסטסז 00מ 61 0סזמקס פט 1610זת0 21
 ןונ021פג0. 140 65 48168 1401/ 46506 10690, תו ןקט6646 ןקע606006156 ףט6 36 6
 ןקזסתנ1058106016 ןכס1ס 56 ההת 4200 2100 ןכ2509 58115180100105, } 56 ןקסז35/6 סת

 6110, ססמ 14 001800120160 661 סטסזקס 46 1281.

 סט04820 םמ אז8מתזןזאז

 116זװ05 56821200 ץג 12 10קס118018 06 00012/ ס0מ טמ 260160 06 זחגסתןותמ
 ףט6 00מ0ט111656 1916081104106016 2 109 0621105 06065148008 46 41:600100 2
 7 06 61501ק11ת2 סמ 61 118110. סע 6110 ת05 סתוןקס88108 סג 10118110, 5
 ןקזנתס1קג1ומסמ16 46 1606065 00מ ןקעסק812010מ 1012 285108; 69 4601, ן006065 ףטס
 ןטט16:80 ס15800 21005 06 105 5601221105 0 65016125 ןט4125 06 62568222 עג6-

 612, ס ףט6 םטקנס?גמ 5690100 61 (סטצפס 06 212011ןות0 סת 6521.

 (סס ס5ק1ע11ג ססעמקצסמפנטס ץ טט628 טס1מ120, ףטס 0606 4650202156, 12 8

 ןכנזסס8טג 46 18 1460112 20101126 סת 61 תנספ 06 2011 46 1962 1235 5
 ןע6111262169. 56 00ת500װ76 60100065 61 (סטסעקס 46 2120! )ותנ, 1016012400 קסז 0

-1606468 

--- 84)683( -- 



 40208 טתס 46 105  תו2011)זתג 21 561ט1010 46 105 תנסט1ונ160/05 181110212005 טמ פ1281-
 4010 תנסתפט2) 46 9 2.900, ץ 56 010196 251תגוּפתגס טמ 50051010 46 +) 1.200 2 0015
 . 440/05 180זוןותמ ףט6 םס קקס1ס101גת 2502 2008 תומסטמ םקס 46 פט0ט62010ת.

 13110 1תפטתנס 204021106216 טמג פטנתמה 66 9 202.900 תנסמפט2165.

 4) 12 1660114 {גטס6010 251תנופמס 2 105 ןסטסתס9 06 125 .12181210/ 0108 ת1-
 ש8מחס 2111 0111511105 46 111500118 ןט0184 214 61105 ץ 18016060 1400016 61 0
 5151180100 461 ןגסטעסס ץ 18 681111010ת 06 {1/מ 16186וט09 8 151261 ץ 8 148 5

.891100125. 

 6) 124 1464 200106 251זמ15תג0 60012016 105 0161005 2805 ס0ת/זוטטס'(5

 1תגקסז1865 ןכ812 61 21/6910 46 105 601110108 ץ 06 125 1051212010068 46 185 - 0219112-

 06 , 2 {1ת 06 ףטס ןקט016/20 0658110118156 2114 51 10000060160108 125 141645 ת0/-

 2165 06 125 641061588 182085 46 ס21014010מ, 11061125, תגסמ16 1142), 0118406:08 6

 :8065, 18ת1005, 640.
 {) ןת} ןססקגעוגעגסת1ס 06 ןטט60016 08 000:010800 פט 1400 ססת 16526000 2
 4000 6110 ססמ 18 (:00164612010מ |טטסת1| 51001542, 61 011 !זסטמוזװ 121ט02וזג ץ 61

 1ססקמזסגנמסת1ס 06 |טטסמט4 606121ט67 06 12 11960018 1014.
 9) 1 גזחקנס 112 180060100 18 1460112 ססת 40005 105 2060105 4 פ+ 6 8
 "2114" ןטטסתנ| 1201600056  ס020610140 ץג סת טמ 112010100 18 5016ממ6 8

 446 109 ס}!וזג סת 12 5412 46 56510065.

 ןשצעאנזפ טשואזטמהפז1 8

 121 ןסטקג;1גענ6210 66 ןטטסמ?ט0 /ג8 ן21654400 21600100 6526012) 2/ 206104-
 0610 06 14 ןטטסמ016 טמ1טס18148118 2 18 7142 ןט018. /ג ןקס00 46 000501011156 0616-
 'טנס 61061525 עסטמ10מס5 סס 105 0111062165 06 125 41061525 29ן8010068 ט106151-

 1212 6205160168 סם 14 08/112/, ץצסס012000 000101ת2/ פט 200100 } 1201 פט

 :64160910מ 2 8 9ז8מ ונ252 וטמ1טס1511712.

 /4 42165 6160109, 14 1460114 200240 טמג פט0ט60160 תוסמפט21 2) (26מ/10 1121
 '7615112110 5102154 ץ 216010 25/זמופנגס, ססמ פט 2ץו102 תמס12) } 212161121, 18 ןכזסץסס-
 610 66 פט 0114 סת 61 116110 061 ןכ215. /3) 0800 06 טת2 1016052 0228 06 65012-
 16011016010 56 ס0תפ!0טץסעסמ 01/03105 טטמ1ט6181481108 8101115125 סת 125 .ןקעומס85

 01102065 06 14 סקט!102: 11052110, (2640008, 5214 1, ?גזגמ8, 2118 1200,
 :610.; 56 םהת 0001606200 סמ טמג 0601121 (1119/4), ףטס 6606 פט 5646 סג עלע(5

4165. 

 01025,//02806/841 םע (6/42/110 (טוזז,1ט4/
 5061/ + םםקסתזזטס

 מג 46 125 121625 זמ85 זחנקס;8מ168 061 1268142ת1610 46 |טטטסמ14 12 0
 12 66 ס0ת501102ז 12 0192ת120160 1/0:מ2 06 01061985 2908010065 ןןטט601165 6
 610 62150480 תסתנ'ת21נסת16ס. /170ת25 16 {טס 4840 00ת/2/ ססמ טמ 2080 , 0
 ססתנוסמ20 2 125 3191145 ןק611001025 8 105 61800105 0600:05, 16416000 4 4047

 פט 2006 ץ 8 000601804 6660 46 125 תסזומ25 ץ 061 ס5ק1ת0ט 22010021 ץ 00110121
 ןט0:0.

 (כ1גזס 6508 ףטס ס 68 ןק0510216 סטנמק}}ז טמג 1206 1016052 6016 145 29זטװ-
 410068 ןטט601165, פֹות 0012 00 טת סטסזקס 06 120 ןותג 2011טספ 7 64040114405.

--- 33)684( -- 

/- 6 

* 7 

 =" "- .,7ייחײ"

 4 1 5 0 יא --ר : י

' 

 א

 עי שטר עי .;"+

- 

 שי7 -"

 טו יי א ר רשי 7 א בע



 169 אוסצנאוומאדס5 141 1/105

 (018ע0 6518 ףןטס 6066 61 560007 ןטטסמנ| 5022 ססטקגמ טמ !ט02ז 46 2ע2ת-

 2408 105 2000100160108 18101218005, 008 פט5 0192ת122010065 ןק;0ק125, .{םטס/ ,
 א . 11 יה . ם 2

 סג 7 ' 11818118101 .

 11201600056 08ז90 646 12 0504562 46 1ססטזפ05 ססמ ףטס 00ת/ג08ת, } עס5קסת-
 416000 21 06560 46 68/!תמט)הז ש 2016060/2/ פט 12סז, 18 1461114 46 2605 5

 ץט50 סמ ן2180008 טמה 6016 06 10101200025 50961105 ןקס 61 106ק2:גתסת/0 6
 6 : נ 4 . ײ

11815118101 - 7 / 111 

 ?םז+ס 66 !ס ססהסטזז60ס!0 ם| 0640 !חסטפעזס! 06| סטזפס 66 0/:1115/0 1688 קסזס !8 ?טצ6ח:064.
 8006 טפס 46 18 קס!ססזס 6! ?ז0+. 560ח0!!װװםח.

12116 61125 0806 046502021 185 511 

 4) 56 251006 טמה 000/0060160 06 9 20 6081108 ןק21ג 12 תנהמט16מ064 6

 0808 טמס 6 105 ןסטסםספ ףטס 11206ת פט ןקעסק2120160 29110018 סת 125 ''121911210/ .

 ט) /צקס+46 פטזג25 1גןקס1420165 ןכ2/8 נס 108 תנס)0165 616162109 46 185 .'32)-
 511201  ןכטס1סעגת 11851208156 2 151861 ץ 569ט1/ 2111 031505 06 08020114016ת, 00ע-

 ןקצסתגס416000056 2 616106/ 12 {טתס160מ 66 1מ5/1010165 8 פט 1610ז0 21 281.

 ס) 8000 18 2519ת20160 06 טמג פט 1921 2/ 50 90 86 12 00019402 ץקסז 4

 /496014 014 2 108 1ת5/ז010165 46 125 29עכ010065 1811218025. 1620 410114 2519-
 ת2010מ, ףט6ס 618 06 9 1.250 סם 1939, ןגטסס 06 56 4טק110802 סמ ןטמנס 46 62,
 8 1212 461 סג 6ת081601016מ10 646 12 3102. 1269506 60100068 ןכסזסנטס 06 12 4

-- 32)089( -- 



;1011 2,472014 :101 1606 024'140) 

 םתצגזי/1חמ די טטצצ 240 תם בעשצצ+אדטמ
 סצנ 324 1631:1117.4

 2| ןסטקג+!גענסמ10 06 |טט60106 65 61 תנגצ ןסטסמ 06 105 0198151005 06 4
 1461114 110 סט6802 8( ססג 5 2809 06 62415060018, ןקט05 ס 0602 סענקס20 4 4058-

 ץע0112: טמג 1200 5151600411048 סם 1959/

 י/1:21116016 56 ס0תפ1/?טץס 18 ֿפטקססעמ1816 06 ןטטסמ100 61 18 46 8001 6
 1998. /4061045 461 5601612110 06 12 תמופתנג , 121. 124016 3017, ןכ814101ק810ת 46 8
 1סטת1סמ 00501010178 3 06 185 005 8ט05191160165 105 5680165 5 1611 , 400-

 {סז 26108100 1 616, (21690110 6185, 2000 136100ש101 צ /4/זמ8מ 2001.

5160 01061509 000510614261056 1610 101012165 160010065 6525 06 12/90 10 4/ 

 109 461 ק/גמ 06 1200ע {סזעמט1400 ןקס; 61 ןכצ. 8ס04מ. 1210ג0 ק1גמ 06 180ע 1014

 641061525 10101211023 1600160165 2 206102/ 4 2 ןטט6מ4016 2 14 ט102 ססעגטמ112:18 7 2

 0690162 פט 1016165 ןכסז 5 ןקעס'216125 צ 1235 9 1621172010065 46 15146).

 /4 121 610040 56 ץעזסץסס1802 12 1621122010 06 טמ8 2112 0888 ןכט0110102-
 ז18 6016 18 ןטצס?00, 60106מ 06 טמג 0ק;ג 06 ףז8מ 1016165 ס5ק1210021 ןק812 8
 ענופתמם , 125111016 6 26045 ןק8/8 61 ןכ61600100811610 ןק1016510081 סמ 15161, 088-
 0114010ת 06 {טמס1021108 261101511211005, טנתסט180100 סס 1050100010265 ןוגט621169,

 00016102016מ ססמ 61 1260814206010 06 (סט|טג 06 18 ,48/11/4, 654!תנט10 06 125 800

 ע242065 0018165 יז 1620:2165 סת 109 210160165 ןטע601165, 610.

 10 008 ןכ2106, 56 ס01סענװכ10 14 60651446 06 6501 18 1820 06 108 ת101605
 ןונטס5 קג 626546216, ן21650800056 21620100 6960121 4 105 06 0814046/ ןג1ט621800.
 '1 0025 69125 101012025 {טס;סת 0016410 06 22211515 ץ 6090112, ץ ססת|!סזזמס 2

 125 סנעס51220125 56 010 002ג16070 2 פט 22161181122010מ 9184ט21, קט016000 2111-
 תנ2156 ףטס 21 0400 46 0065 8808 46 סתמקס8058 180 56 10010 1162 2 12 קקלל32
 גמ ןק216 46 6585 1010120085 ץ 600100606/ ססמ 210טמ25 00125, 0 106005 1ת-

 ןקס1120165, 18 1820: 66 184 פטטססתנופ1סמ 06 |טטסמ114-
 1258 |גקטסע {ט6 000604208 סג 008 61160010068: 650ת0312/ קסע טמג ןק2116 8
 400108065 06 12 ןטטסמ4 01920122642 צ ןעסענסטסע ןקסז 0012, 61 טס1682116000 6
 105 ןסטסמספ 21618005 046 12 0002 ןט012, 2 {!ת 06 206102:105 21 ןט02/5ת0 ץ 2 2

 (סזמטתמ1424

 1,4 ןששמאדפ 086/12/404

 1, ןטט6010 0192212208 ססענקנסמ06 408 96010168 01818ע6216 6161

 טמס 06 01160140160 01418106016 51021512 0410 06 0218616/ 2061806016 00110121

 500141 ס 66קסזוטס. {}מספ צ 0105 {טסעסמ 001610 06 2160010ת צ 6901ת0010.

--- 81)686( -- 



 06 ןסט6065 130105 ףט6 ט1ט14מ 10421016216 21612005 06 6112; 6518 סם 102:082 טת2
 5606 06 ןקט01102010065 46 2140 םועס} סט10ג12), 6 56 1660 צ ס0סזמסת!גמ סת 85

 8תמ0160168 ןטט61169; 56 2 גזמקט6810 6 תטזמ610905 0621105 ןטט601165 18 0616
 טז8016ת 061 (06ע0164 8/06ע64 צ 46 0045 165010108065 130125; 56 66162:גת 60 תתט-
 ם1405 46 6110 000161600185 ןכ611001025, 1ס1656014010065 162112165 46 {סתג2 ןט010,
 610.; 56 18 2:10200 2 105 16ט6069 14 ןק0512111080 46 251500/ 4 סוג1505 515462105
 86 111500014 |1ט012, 06 114612!ט14 1512611, 610; 56 תג 411004140 6016 6110 1
 10111016 צ 1ג 0800160 1ט014 6 19:2611: סמ {1ת, 56 2120 ץ 56 6514 114016400 0 0
 ןקס51816 ןקס; 406104/ 8 14 ןטט60016 2 18 7108 1014 } ןקסע 656121606/ פ3צ 12

 061 ןט02190-
 2124 78124 18 ןקסמג 568214ז, קסז ט|(זגס, ףוטס 125 108116542010065 2ת11)ט-
 0125 46 108 |61תגספ 2656 61610160ת פט 11072010 סמ 61 6910 046 105 16ט6069

 גמס!ט50 6006 20061/05 ףט6 56 2201גמ 2161240 1012106016 6461 ןט02150. 160
 56 6818 ןכעססג18000 118061165 ססתנקנס0461 םונס תס 65 6818 18 1220מ סת ףטס 56 0044
 תוטספ!עס 6תגקס80 קקסז פט 1610:ג0 8 18 7108 ןט012 106 תוזס 46 10 ןק051016, 56 11814

 06 0168ז סמ 105 1006065 טמג 0020160614 ןט018 1000868 סת 105 ט210165 ןקסעזמ8ת6ת-
 165 061 ןט021פת0, ףט6ס תס 6504 168104 06506 10600 ססמ פט 00801016ת 06 210608-

 05, םנ ססת פט 02/180 ץקסז 18 416114 2121.

-- 30)687( 



 22402016 46 ףט6ס תס בע ףט1סת 14 פט51101ץ8. 135 016110 ףוט6 סת 105 1105 98
 56 26016116 016110 סזמקס80 ןקסע 2116 112018 125 6516185 4116011025 2 6160062105 16-
 ט665; ןכסעס 14 060612010מ 4 6 65108 ןק016606 4 41512001408 סת פט זמגץס-

 148 46 14 7108 5001602014, ץ 65 תגטץ קסס0 10 6 56 1070 2518 /גסץ ןקסת 11616-
 5218 סת 6118. 1001ט50 |וגע 96010169 46 18 001601101424 ףוטס ןק2:6060180 001012-

 06196 סת 1181160061 656 2161411116010
 ןקט8ת16 181909 2805 תס 56 11170 2208 0 תמוטק ןעס00 ןקסע 21146: 8 105 95
 46 טת16151121109 ןט0105 ףטס גע 6006 20501109. { )גסֶש תמופתגס 65 1012050 16-
 000006/ ףט6 65 זתטץ קסס0 0 2202, 10 ףט6 0108 14 00160071080 2 105 ת'ע5

 46 ן606065 ןקז0165102165 ףט6 18 1016018ת.
 1: 0:640164 461 1260810200610 66 ןטטסת000 סת 18 1460112 סתם 1958, 46-
 זחוטס5112, פו סתגק2190, נס עס {1ת ס1מקס20 2 ס0זגקזס806156 12 01206020 661 ןקזס-

 1622, ץ 14 260651426 6000812/ ססת 1110622 פט 501010 ןק8ט120124.
 (ס1גנ0 6518 ףט6 2) סנמקזסמ046 18 12164 06 2061021016010 46 105 ןסטסתס3 2
 102 ןט044 ץ 06 0029011080160 6 125 20זטק201000 ןטט6211165 62619160165, 835
 61212162116 ףט6 56118 1900 69612/ 165114005 1016018105. 1 6018005 000016
 014 46 10 ףוגס 56 1414; 46 ףט6 2018 046 1681122156 טמ 1180 סזמןקס8050 י} 51916-

 תנ80100, ט61420610 0)11208 06 1101111198
 20 0118 2810, 864ט61111105 1061000826216 14 00060160014 406 תס 6

 4611 ןקסז 185 5010010065 281210529 ,69260440012165  ףט6 תטטמס8 50 12165.
 1 1692109 29111500 8 18 0020105168 46 ףטס 6606 11602156 2 12 ןטט6004 סם
 105 ןקנסק108 70:60005 30010105 401106 2014, 568 סת 01 210110 51021518, ס 6 01121016ע

 0110 46 100016 סט101:) 0 900121
 1:504 205 0006201405, ןכסז 0142 ןק8116, ףט6 185 14601104 גםס 4606 1017
 תונסט25 05/ת1001125 5100 2קטת8|2/ 125 6205162165, 65010014000 סג 1002 !סזזג

 125 2000102065 046 105 0ז22ת152105 ןטט601165, 7 ןכזסעגסט16000 פט 01640104 6

 00 621511616ת.

 ,4 םטס50:0 ןט1010 614 2606516/ 1800:68 ףט6 145 160110/ 1תס!טץסזגמ סת פט
 1265 46 20010מ ןקס1מ8מ616 18 18?סז 1/011121108 } 06 65018160101610 6
 13 ןטטסמטגס, 50216 4040 סמ 02506112מ0, ףטס 65 61 1410ז02 ףט6 1201 } 6006266-
 */ ןקסע 1820068 0000189 64 046 46562 291תג1תג0 ףט6 185 16601104 2סץג56 105 200-
 עגנמ160105 18101218005 ק 0012201256ת סת 1042 פט 20010108465; 1091101ץס560 26
 085 ןכ818 651105 16021009 } 46 קזס1טמ412401ס0 46 14 סוג|תגעג ןט018, 6501ת4125ס0

 143 ץקט/21108010065 } 125 16/21656212010165 .162112165 06 1016165 1010, 6106061.
 /4| סגסס 46 סט2610 2805 46 200ט2 1404, 1400160102 ק01 14 00תנקז6251סמ ץ
 61 65/!תמט1ס 46 145 20101102065 46 14 146114 } 46 125 ןקעומס1ק2165 ססזוגגע6 95
 1512611125 461 1216110, ןעט646 64601156 ףטס 6 קטסמג ןק2116 56 112 1021200 61 סטז-
 ןק116010 46 105 ןקנ0ק651005 ףטס 'מפקו;געסמ 18 0164010ת 061 126811200600 6
 ןטטסמ?ט0, 5626 10 קסמס 06 16116076 61 1ת/סזזמס ףט6 56 ןקט01104 21 16576010 סת
 6516 /עמוט2:10. ?טסעסמ 9טװס184005 ןוגוטס1108 46 105 0051403109 50191005 6 108 00-
 תנ16מ205, ץ !גס} 014 56 46521101|ג טמג 5601 06 20110102065 51516080025 סוטעס5

.1512 18 2 6518 11005} 
 (0806 66512021 ענוגק 69060121006016 ףוג6, 2061060 8 18 101102010 061 (0061-
 ץס 86 2026ע)מ, 56 גת 16010140 0 00050110200 תונתג610505 061108 ןטט601169
 ףוג6 5010 6205012ת תסתנמגזנסת!ס; 56 14 206:0800 8 12 7104 1044 ג 98

--- 29)688( -- 

 טי עא וי בי א עב א 1

 יי יי יי ,שש יי

 בר א טראני



 סז סאצוספ הסו2וא

 /4612846/ף71דצ: 10 תמצ: 7,214 .עשדצשדצ:הדידזפ
 4 324 +302 גשטעפז/4

 14651:8 (0070301424 ןק606 210018156 51 0008 06 0024: 004 טמג 32
 ןט048 {גמ 1108 0010 ט271268.

 ןפט 6110 62 16, 6016 00125 0055 51001110801ט25, 18 166 650012/ ףטס 12
 81 ןונ021פז00 21960/10, 105 תגסט110160109 06 2114 6 56 1:240060 סת ןכס51005
 1ס2:05 810218005, 14 01620008 46 '10ט621ת1 212620105  סג 15126), 125 201104-
 4806 ןעסת16180165 46 12 זמט10016 46 0601108 2515160018105, 621104005 1611010543,
 6169, 610. ףט6 2206 06 תטס502 00ת1021426 18 תנ25 110/0:12216 06 16ת0-

-81061104 
 1610, ססזמס 516נגק1ס, תס 65 010 4040 10 ףטס 161006; 12/06018016106216 0

 18168ת סת תטס80:8 7108 ססתג12112118 145 2002 501/125, } 6016 61145 0206 65
 18081 ןקזנתסנןק81תמ616 61 םז8מ ןק6)0106018 46 1805 } 46 1606069 ףט6 20 1606

 תומקטתג 60004010מ 1018
 120506 1680 1653144 תמטץ ןק60050 61 69060120310 06 12 251101120160 ףונס עם
 81125112000 8 טמ 56000/ תטנמסע050 46 265112 ןטטס01ט0, 968 6ת 61 40101010 6
 12 סט|0ט18, 568 ס 61 2/1610)216 046 וג651105 10101085 1:26101002165. 1408 116-

 תוספ 601000800, ןעסז 465014012, 21 פטקסמס; ףטס 61 24טסת1116210 6461 1440::1 6
 151861 1ס71656018118 ונת 20114010 6ת 61 ןכע00650 46 251111120108 06 12 תטסטג 26-

.1012 116180100 
 פומ סת6/ סמ טמ 2ת411915 ץקזס11)ס 46 12 51012016ת 62051616, ןכ0461009 56-
 2818: סמ 161ת01005 260612165 ףט6 וע 409 12040169 נס סאװ1102 656 ןכע00650 6

 82116010)816 46 105 ן60665 46 18 3104 1048.
 עסע 06 ץנסת1ס, 65 2010/10 ףט6 61 6)2292 46 פט סט|?ט18 0018 05 זמטץ נ-
 161101 21 46 ט65/105 }2416 0 2006105. 121 ססעמטמ 46 105 ןסטסמס5 תס ןק0566 2145
 ףטס 0010065 פט1021125 46 1510018 0 426010060 ןט012 ץ מ85 ףט6 61 {סעטס1 ןכסע
 105 ט810105 46 תוטס51:2 סט1014 211602718 8 02102212800 פט ס5ק/תג 61 םתסז 8

 18 11061480) 18 46ט00160 ןקסז 61 1628011116210 3010 סמ 151261.
 1010 12 ט104 0606 פט 6209600125, } 81 16 תטס5014 ןטטסמוג0 56 51616 1060-
 0110208 ססמ 61 1350240 46 151261, ז8מ ןק2:16 46 6118 56 6610 2/50:61 ןכסז 61 69-
 1010 ס ןקסע 125 6209600189 06 18 |טסגג ץקסז 14 7148, } 5010 טמ 6010 111011440 6
 00052916 46 1160 2 14 10111140012 51021518 0 2 18 ןכ2100102010 200104 סג 5

 686185 ---סוג10118165 0 1611910525-- 66 14 ס0ת0301044-
 סג עמטסספ 291תגופעמס 105 ן606069 ףט6 56 462 6518:, 4010108005 0
 ןעסע 18 106128 06 14 161012, 0 קסע 18 1214 46 6506זגט10; 66 2 ףו6 פט 251

 ענ118016 מס 0060606 8 1208 ןכ1601925; סת 1040 0850 ןקס0118 גנמקוג18156 8 פט 170-
 120618, 8 18 620901020 86 פט 01014 13618-

 סע סוע8 ןכ8116, 65 2010110 ףונס 18 411600160 46 125 16611101 ץ 66 14 תמץס;4

 66 תונספו185 1051101010065 5126 סת ת02008 46 18 062612000ת ףטס 56 טג, ססת 8

-- 28)089( --- 



 0681416010 06 (2ט|{טזג, 1091056 206108/ 4 12 651614 5001612118 1301 ג 9
 ןט0108 161811ע806016 ןסטסמס5, ףטס ןקסע פט 6080 תס קטס0ס0 ןקסעוסתססס/ 21 עע0
 ףןטס 2/2104 61 12סקםזגמ610 06 ןטטסתג0) קס;0ס גטת 0 ןקס+ 0461185 ןסט68
 - ןקםעג 1ת001סע2156 8 105 0080108 06 105 תנגץעסנספ. 12 4 412112 06109410, ןקטס9;
 ףטס םס קט606 םו 4606 חג סע טמג 2 4611011620100 6116 145 2607142065 6

 109 6608144160105 46 (בט|הגזג ץ 46 }טטסם106. /גחנלספ 0606 61 גתוקס;ג1טס 6
 4001 00מ 0161484 000161ת2016מ, 4840 ףט6, סת 1604 10502012, 105 005 019215-

 תחספ 2168 ןקסז טתג תגופוגה 110211480-

 ןס5 46 פטעגץגנ סת 656 5624140 ףטס 4665 0616018010065 46 165010102-

 465 ןט0125 ס 2010 160008/1ט09 06 0161485 1600 ןט0185 0009:692/00 2 תטנוסס9
 ןסעסמס8 ץ, 06546 61 קטמ1ס 46 3502 ןק5100169100, 61 1160110 268 ת048016 5190111-
 020100 ץג ףט6 4165 260210065 0005010טץסעסמ טמ 1118200 ססגגנג 2 61 סםסטס(,0

 46 128 תוטסט25 962614010008 00 פט ןכ80165 7 ססנמ 5 ןסתג ט65 תנהעסנספ. 1.8 6806-

 1160014 6462005/0 ףטס 1044 200160 64021010202 2 611דד11118/ 185 122116125 620:6 9

 1סט6065 צץ 13 068:::20 81146110165 4 ס821421 1זמןס1482014 ןכ2:2 תט0

 {טסטזס ץ 650עגט14 12 1ת00זקס18010 46 2 ןטטסמ?ט0 2 18 6516 6 2 2060
 500161212, סטץג 0000131080 2182256 ןלס; 256072/ 108 111114105 ססזגטטע5

.46411408. 
 41 גפטזמוז 61 0890 06 5601618110 461 66ק811גס010 46 (2ט|געג, ט1 5
 תח1פ 481625 ןקסע 18 ןק1818116 18 סז 4652160808 ץקסז תתוו ןעע6060050ע ס 6545 10010-
 תספ 5680 /,ט;|נגג 2/1146110619 . 11211408ת56 6:0601405 8016 0500008 תווטס1108 8614
 4605 ס2021014008 7 תטנמס10585 1681122010005 00051816016. 1408 651028105 ןקסז
 ססמזותט2/ 12 004 10101204 ץ סנמקעסמ0סז תטסטגפ 10101801085. 4:/1468 4

 00515410 סת 000901148/ 185 1681174010068 06 ףט160095 0110018ת0 18 200100 0141

 ססמ 201611011420/ 8 תספס6עספ צ 21 תנופתוס 11סזװקס 4:222/ תטטסטס5 עטזמ 205 6 1עמקוג}-

 56 18 000160108 46 105 1165 ןקעסןקוג65405.

 /4011982108 18 697612022 06 ףט6 40061105 ף6 5 91064061:28 סמ 6512 8

 תס 6060618ת ?גנגקסס0 101018/ פט 00006000 46546 פט 1565 ןקעומ111ט25, 9180 ףט6 6
 62000112:40 סת טמ ןק610820 661 סט2) קסס18ת 878028/ סמ תנ60142 016016016 יש 616
 ע8/ 12 610605160 06 12 12162,10 ףט6 ס0ת500טץס, סג 656ת012, 61 760080610 560-

 4140 06 םטט650:4 0000001020 סט140181 7 5001642112.

--- 97)690( --- 

 יא יי

 אי

 1.4 :י: א יגן 7

. ׂ 

62 

 (ראו = ר == --- 6

 יי : ר



 1065 ןכ218 פט098ת2/ 181 654200 06 00985. (2סג 1921 ןקנסקס5110 2100:0405 18 00165-

 1611 ססג 6501140168 000161620180105  06 ןק810101080100 200104 סת 61 01010 סט1412).

 1255 16טת10065 1ס5ט00?112 206118085 ץג ףוטס, 1125 טתג 46160108 260120000

 646 18 06500מ, 1160056 4 14 0020109100 46 ףטס 61 12010/ 46/6עװ110216 46 14 46011-
 תמ2010מ 061 1046165 ןכסע 14 200101426 סט14ט1)72 ןט018, 612, סג 6012 600510614016,
 61 6000 10600100200 1025 2118 06 תס 10ת12156 סם 000910612010ת 125 011030514ת-

 0188 80008165 סת ףטס 46581101120 פט 1025 105 0011611910081105 261408

 (0טוסזס 8)5682/ 00001618006016 ףטס 51 סת 61 ק25800 105 6401010905 ץסז 2
 1נ288ת2 618 61 סעקס עמ85 ןקע001010 ןק818 18 162112201608 46 20105 סט!?(ס(8
 000161600125, 441 51612010ת 114 ע211200 5ט054220121016016 6 14 2043210240 0
 2 טתג 5616 06 1220065 ףט6 050808 21 202100 046 6516 0)11202 סתטתגס;גז 10: 0
 {8ת/0, 460085 6504 2042: ףטס 51 56 220614 5691 0012200 00 61 20/100 5
 46 0120065 2001605 100109 1651060169 סם 2029 646 2180102010 00141121 46 8
 (טסחמט1080, טז96 208ק/גז 18 80010מ 2 185 תטסט2פ 681960015 } 00001010069 1תגקס-
 12ת165 סם 61 106010 ץ, סם 009600626012, 129 1602100695 4606 1621122156 6 85

 ןם0145 8ןקזסק18085 ףטס 2560ט:60 61 68100 46 20361125.

 ןמ 109 0909 סת ףט6 ץקטפ1תג05 סת 21401104 6525 000010910065 18 2515060014 8

 105 80005 16 עמוגס1ג0 1185 0160144 ץ 106 42016 ססענק1ס281 ףוג6 תמוטס1ג09 0011611910-

 221105 ףט6 0 00מסט1ז1גמ 2 105 20408 1024041005 96 10161610ת ,, סם 08100210 ןע;ל 5

 סת 129 16001065 6160018085 סת 20012110 1025 2010712440 ץ ססמ 1607400 59

 56 1םססעקסזגנסמ 2 12 ע142 סט16012) יע 5001618/14 ןט014 06 פט 1656001025 081114023-

 1 גמסמ14/21616216 1160 6011604800 טמ 005180310 ףט6 תס קט00 56/ פטק6-

 1800 0508 61 ןקספ6216. ר 616010, 18 תמגיעסע ןכ8116 06 109 ןכ21110120165 06 1058 5

 ןעטט11009 ססמסטע11118 ןקע6161601616216 51 108 תנופנגס9 56 116ט2ז8ת 4 04/0 105 8

 ןקסז 14 0006. חמןקסעס, 18 (20/0001026 56 206ת6 2 טמג ןק180004 5600ת 12 0321
 תםס 2ט5ק1018 16טמ16מ 2108 (/ט18016 125 ע196145 520811025 צ 14 1020 51016016-
 סע פטקט6510 ףט6 18 (20תגטמ1020 56 גקסץג סת תמסו1טס5 781606105 ןק814 ןטט1
 6518 2000000. פומ סתג08190, 1120118 ףטס 60000112/ 210טמ8 21160081102 ףוטס 6

 ע1016 1ג 1611720100 06 20108 105 ע161065 ץעסז 184 ססס, סת {סזזמ8 06 ע612025 3408-
 41085, ףטס 56 סטזמק|גת סת טמ 1מ2100 8קעסק1840 2 125 ס110005220125 } ףט6 14 01561-
 {ג0100 ס ןקע0918118 14150100 2 465810112156 16116)ס0 61 ספק1ע10 ןקססט114/ 5440.

 (2סמס ןקג606 2ע6018156, 06 0005190800 201 טמ 5010 61סעגק10 ףט6 תונטסמ4
 060 65 260652110 {גזמנ6מ 10ת12/ 6 60510618010ת, סת 18 1400ז סג161121 616 5

 ס011611910081109 44:1105, 00 61 14010/ 161616216 2 15 זנ0011104010065 0612045 סת
 61 1מס010 תמט1סמ1ס. 5621 ןכ051216 1061021 עמוגס1108 0408 6)סמןק105 1 26906000 0
 סג 10 ףטס 000016:מ6 2 125 0012 00תט60160165 ןכגע4 109 2000 65 טמג 10קס51010מ

 06 12 16211080 ףטס תס קט606 065000006156. 1.0 עמופתגס 0406 211/008156 00 165-
 ןק6010 21 000162100 06 125 16ט210065. 140 4606 9ט06501212153 61 100106 0121
 646 109 ןט0105 46 108 2211105, פט 100112010065 651601025 1 עמטס110 1מסמספ פט 088-
 0100 06 1ט1010, ןכט65 6110 1תגוק110118 00560620185 06585110585 2872 18 4104

 ס3140121

 ןקסז ס6עג ןק8146, 91 טנסת 18 1400/ סת 61 201/2110 ןטטסם1| 65 465211011402 ןקסז
 (20זטמ1080/ 2 112069 061 6סק8ו?גנמסמ1ס 16560617ס, 184 6א61160018 1651110010 ףט6
 1ג 001ג00180100 06 2061 ססמ 61 467811206010 06 סט14172 65 06 פטזמג 1זמקסו18ת-
 018 ןקג1ג 14 ס0ת5600100 06 105 סט}ס11טס5 ןכ61560111008 12/16:060 2 125 065110065 461

--- 96)691( -- 



 0610 סת 18 180; ס160181 ס0ע2148118 6110 56 4606 ץסמסע סמ ןק180004 םס 0
 ןקס; 61 ןגס01ג0 06 ףט6 125 םטסץ83 000602010005 251 10 1601200256- 11 21:6

 ףט6 תטס5114 180016006 ץקס{ 211692ז005 8 18 ןטטסת006 205 גתנקט152, 06 24

 56821402, 2 גתנק!8מ!ג; תסזתמהפ 160072025 סג 18 2001014026 סט100121 } 5001644/14.
 160 68 1460658110 1600142/ ףט6 008200 תס 56 {סתמגמ סתמ 0011310612010 14 2
 גנמןקס1216 ץ 145 01100051800125 ףטס ס18ט1(גת סת 0611600ז, 6110 ץט606 1661 טמ

 11 ט ןס 06512ט0180216 9016 14 80010 0111 6116 105 עמ191105 26011405.

 '1'גנגקנ6ת 18 2216110/ 960612010מ 06 2ת19180165 ןט0105 סקסעותנסת1ג 0005-

 {80/65 1:80510ע12010068 ץ, ןקס; 10 18010, 12 20001040 סט104121 ססמוס 8

 4606 208/02156 , 10120986216, 2 6585 000601010065 08101801069. 1260140 4 ףטס 61
 11601ג0 56881800 תס 56 1016 סת 0009106180160 ץ 14 20010ג סט14ט121 56 216012) 6504

 410216246, 2 1600408 ס2טס1601005, טמג 602914618016 תטנמסעס 46 ן0105 06 18 0606-
 12016מ 216110/ 46 1תגנו10:20169 2161056 046 18 6516:2 010021 ססזטת1181184 ססמ 8

 00115101116016 ןק614108 06 2061105 ס0גס 10161658008 8001/05 סת תטס80:0 1

 סת 61 8110140 06 18 6014012.

 138 67106216 ףטס 56 ןקט606 קקסמנסטסע 10016460 סג 61 001161191008110 ססתנוומ

 ןקס; טמ2 10160פג 200101020 03160121 ץ 5001602112 06 12 זמופומ 1120612 ףט6, טת

 140600200 62/04ט6 061 0)11408, 50616 160ט002/ 06512001401616216 64 6

.5604140 

 /0 400ט10 11050:401טס 000519216 61 08010310 161616016 4 תטס51125 2018

 1621172625. 155 2040110 ףוגס 10005 108 225 1תנןקס1482165 0105 ןס41110058 5

 ןעס; 18 (2סתגט01626, 18010 סמ 01 5210 06 12 תמופתמג ס0תג0 ס 01061589 5815 168

 412168 06 1ג 02װ118), 56 4658/01|ג:0 ססמ {1גתסס 65110, 91 2101 ץג 2 185 163010-
 תסֿפ 06 125 ףונס ןכ8ע0018ע00 10696065 461 ס81/8)ס10 יע 4650086085 2 6000 416161-
 עמות208 1608 061 6216002210 ןט010. 1 2165 0108 0020169210 1008112016106016,
 תוג0108 ססמסטעז61014 יע 11600616106016 185 תנ25 652010585 2125 1ס5114 08 1601-

 0145 ןק8:2 44 040142 21 0160100 ןקטט1100. (38000 4611מ68/0805 תוס: 2

 סט16221 תס 5610 ס0ס1מכ1808ת108 61 64140 46 108 20109 656014165, 5100 וט6 ןכ5-
 {81 2205 65060121 216מ0100 סת 12 260658118 01922124010 66 105 20109 114/1012165

 סת 18 תנסט:סקס11 ע סוג 185 ןכס18010065 ע601029, 8 {1מ 06 2562 נס 4160 5
 816005 2108066מ 18 1650020014 קנסקט6512. 116 00010 ק2/ג 2050005 ףט6 טמג

 8111604108 1801 סט140121 מס ןקט646 0116012156 2 114065 06 ס216510065 641120141-

 ת21125 ץ 51012165, 5120 תנס012216 18 200001426 ןקסזזח8ת6216 7 000001808. אס 01ע1-
 64ס105, 8 18 ןכ050:6, ףוגס תוטס81108 1נ8ץס;68 56 62019116018ת תס 5610 ץסז 61 0

 66 ףוטס 105 9180065 6 1תמקסמסת168 {סעמװק105 6140 0691016008008 ןכסז 18 ןק;0560014 6

 0160140 תזנתמסעס 46 116165, 5100 ?גתג/נ6מ ןכסע 14 0110005140018 46 ףטס סמ 14 9
 ןגוגנג1106 51089092 56 620000:208/ 0011611010081108 00058912008 21 6501010 6

 תוטס56:09 58912008 164405,

 (?2ת600 0096ע0208 61 64658170110 (16 105 20105 401010104165 סג 145 85

 ןקס;16825 ססמ 0654 ןכ0212016מ ןט048 צ ססעמןקנסל21גס וגס 12 49150600184 46 טסס0

 8 105 עמ1פתג05 614 650252, םס ססט142/005 תטס804 100016016 21 1ס5ק6010, 6 0005-
 410112 טמ 51010108 06 12 2060272 46 ףטס סת 105 12811109 060110212 61 1016068 עס{

.1301 00985 125 
 1254 6610140216 51120100 תספ 1מסט}ס 2 ?סטמ1זמספ, סם 405 001410102065, ססמ
 108 זתנ1:480465 50016181105 06 108 61שס1505 12877109 ססמ 61 001610 46 10161041

--- 95)699( -- 

 ישי דיר7

 5 : היצ 4

 א



 אוסופופ סאוא

 נז / פעגיו "זודכ0 תקחמ תמ/עגפ דזיו /4 400 די יידל דצ וכ בל

 עגפציזװמצ'וד/ 13 צ+ 8061 /1ח:ז/24

 131 69011007 10101565 1601!זמ2מ, סם טמ 116401050 1140810 (ןטס ןקוג011024 5006
 1 18ט0ז 46 12 (20מטמ1046) 1061100114402 סת 61 סגנמקס סט11גז21, 01:6010 טמ 6606-
 ת100 601006 06 109 65161209 46 054 600626 1600160105 2 2569ט12/ 18 ססת!1תונ1-

 620 01680014 046 תטס51105 ט210:69 65/111008165 ץ 06 תטספ1/ג5 1:201010065 סת 1
 תונסטס 102100 6 205 10062.

 21 2ט10; 568210 20610242106046 105 10001169 ףןט6 עטגת 14 00200042 06 5
 0111960165 ססמטמ1141109 6116 20501ע08 ץ ןקטמ0ט81120 18 6562012 46 658 180, 00-
 51516016 סם 18 ט0500602 06 טתמ 51016515 6461 ן852800 ץ 061 ןק;056016 סג 14 ט2

 ןטס018, 1008: 14 1016912010מ 06 מגמ116502010065 1180101002165 } 66 5
 זמס06ז025, סמ טמ 65106120 ןכסז 16592162ז 14 1600008 62415060014 ןט08104 60 תונספ-

 {10 410010, 4006 209 62000112ת009 211002005, } 06 1694 ןסז 105 ן20541146405

 510015185 ףט6 תס5פ 1108 ססת 61 1502400 646 151861 (20נ00 קט646 2/16018156, 8
 0010 סט101121 46 18 (20ת00010460 665212011056 06ת/ז0 661 1ג25 2020800 6911

 46 ןט0219ת10 10160121 0814016118002 ףט6 681104 61 2004216 68110 י 1690082014 6
 658 12162, 48010 סת 61 206010 10021 00100 סג 61 1085 20מק110 ק/גתס 661 זמטמ40

 ןט010.

 ןטמ ענג 02180061 06 5601614110 461 12608162006010 46 (?ט|{טז2 06 18 (2סתגטמ1-
 480 ףטס ?טטס 2 פט 02190 184 011600104 06 652 14168, 8010 תמס 110010216 2 64
 81025 200/6018010065 סת 1856 2 12 62461160018 16009142 4012006 105 1065 5

 ףט6 סטזמװק1! ססמ 656 00106000, 46 1960 8 1963. (20110 סמ ףטס 654 640160014

 ןקט608 עספט162/ 2160010080018 } 56101:8 0010 616106210 011604200/ ןק814 105 ףס
 069סז006860 סת 61 {טטגעס 6545 {1010065, 66 18 תמופתגג 2080674 ףט6 12 2000 6

.204011402465 20012165 125 2 609682022 46 511010 2016110165 41:6041008 105 

 12 4102 ןט012, 21 1021 ףט6 1042 12 624150600184 תטתנגמג, ס ןק611ו2מ606 ות-
 עוסטג}. 7218 טמג 001601101020/ ףוטס 2512 2 ןכע6961/2/ פט 206100 סט1012, 1011800 2

 (18063 46 ?םמטנומסע25 060612010065, } 6181 21 תמופתגס 4670 ץסז 14 ק1601110 6
 פט5 6ת610145 0112165, 656 1600 ןקעסטס08 105 זו85 290005 ןכזסכ16125. /?ת סזמטס,
 תגס 601160/גת 51012010065 ןכסת0525 40161108 6 0416060 06 טמ ן'252400 0
 צ 5010 56 סתסוסזזהת סת 61 ןכעס56016, 6510 65, 105 ףוג6 56 218ת2 ןכסז 14 1167 620946ת-
 014 ץ} םס קס1919ט6ג 14 0020001424. 2640 61 קט6010 ףטס םס 5610 101694 ןכסז 2
 6215160018 56201112106016, 9100 תונס 56 65106122 ןקס; 102016061 1000!טתג6 פט 1604-
 40 651110121 2011602110, ףטס 206/185 46 2/תמנה; פט 567 סמ 61 ןק1656016 {גזמקנסת
 ףט1616 ססמפס1ט21 18 71062018 46 פט5 1:201010065 7 06 פט ןכ25800, 656 סזגקס 00166-
 םטס 4606 1641122ז, 01611גת0646, 165006109 6תנקס805 ןכ214 102ז2/ 121 ןקעסמ05110, 2
 םמ 06 ףטס 12 08194 061 160200 461 גץס; םס 465016 21 סזטקס 46 פט עג סת 61 ןכז6-

 56016 0 ףטס 6516 תס 61/טץג 61 ןכג61תנסמ1ס 66 105 1מ2ע0165.

 (016:0 ןקסמסז 46 21801116510 ףט6 008200 56 21006 2 תטטסט05 10600005 } 560-

-- 24)093( -- 



 105 10916509 46 18 1460114 סת 61 280 1 {טסזסת 105 319162469

 - 6 הי 1 יט א עט א טא 160 9 0

 - יע קיש ר ר אה ר שש ר קו א יא 4 4 4 0

 106 105 061060160105 62 2006141 טי ר טאטע 44019:.107 2

122.974.885 6 

 1 ג5 011125 100104ת 12 2עגק)1ג ץ 7811242 1200 46 14 1460112. 2405 תנטספ14ח}
 45/תג151ס, ףט6 {נגצ טמ קטמ1ס ףטס קעסססטןק8 2 105 0111960105 06 18 תמופתגג: 61 4614

.641720110141 4016 : 

 ןכוסגס 4611016 56 4606 2 5100510105 ןכעסנ601008 8 00981280100065 650012169 4

 1050001010265 ט 0015 620144065, ןכסז טמ ןק611040 46 5 תגספס5 8קעסא118181616-

 1קסע 650 ןכ181681005 1102, ססת 1004 56116420, 21 1021 ףטס סת 61 תוסתרס0
 46 ןקעסס12ג156 14 1460114, 11206 13 2805, 61 ןקעס/216 ןכספטןקט6518110 '} 606015

 - יג 14 סקנתוסמ ןע301104:

 126ט6 0168156 61 ןכ;סץס01840 1000 (20גוגת144110 0 4606 11602156 8 0400 טמג

 2288 סת ןכזס 06 185 126069108065 5001621125 2812 ףךטס 18 1660118 קט608 7

 00 תונסט25 1060165 86 1001650, תו29 560185 } 16912169, 4 {1מ 46 ףט6 105 םטסטס5
 גמ16505 ןכט6080 110612/ 2 18 1462114 06 105 ןק654009 06110105 ףט6 !1602מ 61 1:40ג)0

 ִצ ףטס 060111/גמ 00056016016016016 12 569011080 46 185 1051101010069 ףט6 6661

060 06 6112. 

 (?ס 6509 10016508 ןכ04:84 11602156 8 0200 125 10101841025, תונסט85 ס ע16125, ףט6
 406508058 סת 185 08ת6029, 690612000 14 25192010 461 ןקעספטץ6510 ףוג6 65 106065-

 16 ןכ214 ןכסם61125 סת 16000108)6.

= 
4 : 

= 

 ר יי ר דב

1 2 

 ט

 א 0 טא דרב ןסיע ר שש ר

 ֹו ו

 ןא

 7 א = יי = תבכש- ישו :

 אי

 ףא איי עז א
 א 5 א

 לע א א
 א טי

 -- )694(23 --- : יש



 121 7220 112ן:ט} (21:/262 ןעםע4 12 (22װ1641 ץ 61 1466:

 131 7246 1124601101  ץ 0010 46ק81גז06105, תו8עס;65 יץ 21620165-

 (0202 66ק812106010 2601616 6 1תפטנמס 2182065 ןכזספטןקטס5005. 131 0)4:88 6
 11206 סס 02146110 2תמק110, ססזגס 00116970206 2 טתמג 1460118 0198212808 06 תגט65-

 זע0 סעקס, ףט6 ןכ10514 2160010ת 2 10025 125 0069010005 161201025 2 12 7104 ןט84
 10021 צ 56 ןץעסססטקג 06 0018260 ןקסע 105 ןקעסכ1ס89 061 1:51840 46 151261.

 (02000 211281װ05 105 ןקזספטקט65105, 05 112061009 טמג 1062 06 1ג 6006122-

29 9 
222 
132 

100 92 

 0ט12 646 20651:4 14001 002100144712.

 105 6916905 061 280 1961 פטזמג;סמ 122.902.683 2650.

1 56 

 ןימ 61 ;טקע0 5061008 צ 6345008 (260014105 ..222.255222 2+62+2 0

 52910105 2 12 16002010ת, 64 10025 פט9 120029 ......- 56 8

 9 טא שש יא עי עי 238

16 

 121 ?טטס 5061008 ץ (285008 (260618165 56 4196 06 12 519ט16016 111806121

1 9 
17 9 
1 
1 
290 

29 0 

27 2 
292 
292 
62 

292 

22 0 

29 
5 2 
252 
4 
290 
290 

19 

 טו וו  שטמסעש יש אג עשב יב עי, 0. 20:0ט((!(0

 (325108 (2162612165 .. . . יב ראי 1 טיי טא לא 206: 7

 א אב ר ער עי טי יד

 וע טיר יו אי רעש רעיא ר איירא יד א 1.8

 0006 ,ן2נטסניפס95 יז גתגסעשהסוסמספ 7 יי... - .2 ,.ש18 = 21

 6,.2+ס**סס+41

 108 50510105 4 14 1:004010מ 56 6101060 06 14 510016016 ת12מ012:

 52510109 8 6506125 קז1תמע125 ץ 90000621129 .....22 22(ט(ט6((א 7

 50516105 ןכ2:4 18 ס05?תטס010מ 2טן עי טא ריק 5ש:6:00

 561005 ץ (285009 (260612165 061 שה וע 2259

 ף6/0ות2010 06 ן6265608 36ט6608- 2.2... אי 0.(.(( 49

 96זמ:מ2110 46 1012650008 1160210609 66 1610569 4116 6

 טיי שי ר יא שא יי טא ריי 268(ט608ס(לס71

6 59 

 1 03 502514108 (260612165 56 610106מ 461 519ט16016 031

2 206 266 22.5......... 10541010010269 2 1060902169 902514109 

 ,ן ר שא א א ער יע עי 20טס6ץט{ 2

 106קג19גתג00100 66 /450108 14611010509 ...252222555553וד 200(װ656

 א יע יב 1 ר עא טי רב ר 2281
 (20121910ת 66 (2ט10118 ץ 1165 461 1גטעס |ט010 ........ 2174
 ר עא א א יע א .223ׂׂ

 2ץ66+38

--- 22)695( -- 



 אהה 680800

 שוא 27710121:1:01/4 646 1664 '100/16724 ךתה
 ישו )עג 1446 0147 םתצח/ םדצ/!

 (28000 1ג6405)0 105 /1ז81105 ףט6 261009 ןץט8110240, 84061111005 ססוג 012-
 11040 ס0תגס 18 }סט 16661516 16 ססעגט11416161056 ןכ812141116216, 161060 2 8

 181645 } 001194010069 ףט6 56 גתמקטפס, סג טמ2 1461114.
 1 1650110108 06 00מט6ש0ע 2 12 ןסע12 14201502 סג טמג 1461 {ט6 טמ2ת}

 זונסתנסמ16 21ס0802 61 31 86 102120 46 1949, סג 501ס:מ06 565100 65060121.
 (20ג0 ןקצנגסנ ע106165146016 {טטס 12 5061/6 06 ןק2100178/ סת 0104 0

 7 06 001800:4/ סת 18 1621072010ת 46 פט 00116040.

 131 ןקצספטקט6510 {טס, 21 ןכזסס14118156 18 1461:12, מס 66 105 ןכזנמס1ק2165 5
 סמ 61 0106מ 06) 412.

 131 2100010 ס2160 46 18 1690100160 1690600102 6106: .1:4 (201119100 121160-

 72 16536176 2קזסקג; ץסז ט02010110240 105 ןקעסץס0005 ץ 4601: 00290000108 12

 1662114 46 ןטסתספ /4165 } 461 (כ/גג 1006005 ,41165, 008 10025 פט5 10010065 ץ
 6209600125; 61001016204 2 12 (20ע1910 /36/1112151121104 2 18 01620108 06 טמ 00'1-

 60 ףטס 56 46ת0תג1תג 00000'1 (2010000110110 } 18 עסט15104 06 105 1016505 95

 2518 61 ן;1656016 2 12 102 046 125 01/00091200185 20018165, 84 ףט6 12 4
 ןקט608 1168 פט5 11021102065 ססמ 14 םעמק11016 16061102.

 ןבסא, 13 2805 465ק069, 205 1001614 תטסט8תגסמ/6 61 עמופנגס ןקזס/216118 ןכע6-

 5טקט6514210-

 '1סםסעגס5 טמ ןכזספטץקט6510 46 029108 ץנסקנס 06 טמ 1מס061מ2 1461118 0104-

 212402, ןכ610 תט651109 10010505 90 2סמ8 105 06 טמג }606 14001516.

 1: 1460114 גקסץה 2 0251 1005 125 105040010009 46 18 (28/114/. 110502 2160-

 0108 2 פט טטסת 665סמטס}ש116010 ץ 56 קעסססטקג סע פט 500515160014.

 131 שט86 1180600:101 טס18, 569 פט5 ן2051011108065, ןקסנ 125 ס010102465 61

 11061101 061 ןק21.

 (04000 1ג016805 105 8ת121105 0 2221172005 טמ 56001110 2218006 2221 6
 105 1314גגנ05 ןכ61106108 46 14 16611114  ס02160ס5 טמ זרן110 0260 46 תוטס108 1401.
 (0404 0672112006010 06 18 1460204 ססתפ04(טץס טמג ט61420614 1050400104, ןקסע

6612 

 /צץט04 500141

 (טסמ1910מ 06 (2ט|?טז8 ץ 8165 461 1סנס ןט010",
 ןטט6מ?ט04, ססמ 4005 905 141011104610268

 /19ט2105 1050,

 (20עג19100 6 /310211:2165
 101656409 7 /גץט08 (20050041024

 18 גזמק112 1800: 640044102,
 105 56תג121109 06 1612651105 סת 14 (02װ1441 צ סת 2/101569 1116

 125 69006185 96030021125 ץ 14 1/110:4504,

--- 21)696( -- 



 ןט0105 ףט6 ססמסטזזסמ 2111 4ט1816 109 56/61109 0 2 1626// ןגסתנסתם)6 2 פוג5 תמוגס-

 {09. 56 קםטוזמסת{גזסמ תטסטס5 ס8עגס5, 56 1606 ץ 6 ססתפשזטץס טמג ס8קט12 סת

 61 60141010 ץ 56 611010 !גת16מ טמג 1076 46 2908. 1040 6508 11808105 1תפטזת16-
 ?סת 12 08200040 06 002110 101110065 06 ןכ6508-

 ן}מג 110120ט2 טתותמסמ16 גתנןקס18016 ץ1מסט1848 ססמ 9140065 ססתנקעסזג}-

 505 --קסז תג85 06 1161048 101110069 66 ןכ6805-- ססתפ!טץס 14 200019100ת 66 טמ

 4611600 1100610 ססמ 61 06ת06016010 06 1401402. (20ת 658 ססענןקוג 56 1סעסת3

 פט 1656702 16111101124) סם 0851 10 266441625.

 1354 200151010 , 1011021124428 61 14 06 תסטנסזנק;ס 46 1902, 65 1000642/16-
 1616, טמ 606210 !זמןסז1816 ןקם1ג 61 0658110110 116010/ 06 12 1460084 ףטס 16-

 ס160 ןכ0014 ט21012156 ןק1602116216 סת 10 14070.

 ןלמ 14 סטס16301420, 66061008 תנסמסנסמהז {הנת/26מ 125 16/סענ283 =הא39
 6 184 00006718, ןכ8עג ןקעסט661 06 125 00ע004108065 תמ1תותנגפ 4 108 ףטס 211 ססתסט-

 1160 6 תמסומסמ108 2018905. 1:540 ?תפטתה10 14 082410861 06 005 ע11101365 46 ןכ6308-

 12ט:2016 61 310תג0 ןק6/1040 56 16180010מ2/0מ 108 ע16109 000169 {טמסקנספ ץ

 56 ססעמקזג;סמ תטסטספ. 56 1001106 סת 6110 זמ85 46 008110 תנ1110065 46 6305.

 100148/0095 סמטמוס18/ 0115 תוטס1029 10101240025 00001618045 0018016 61 ןקס-

 11000. 1610 םס 65 עמו 1216 ןקזס5סת!הז 2401 טמ 1ת/סעװמס 06 2650:4ג 8

 80001080. 5610 ףטנ56 1156 00ת 210טמספ 6010 18 !ג00ז סתם ןקעס 66 18 00166-

 4101420 ףטס 0652170118 18 1660112, פט 06ט0010מ קקסז 61 ןק85800 צ פט ןקעסססט20108

 ןקסז 61 !טסטזס, 2זו6מ 06 פט 2ת0610 06 פס1ש1ז 000512016106216 2 18 ס01גט01044 סת
 961612) ץ 4 0244 טתס 06 פט 500105 סת ןכ810000127.

 13508 ןקזומסנקנספ 10891009 06 תטס502 20001020 גתפקוזהזסת תט2//69 1400ז ץ

.1641122010165 211651125 4}0025 

--- 20)697( -- 



 14 ,4111/4 2 181861, ןכ818 ןק8ע0ס1קגנ סג 108 16516109 461 1244 06 14 10060600462014,
 0609 ס1מ00 1808 ?טט16100 18 506116 46 ףטס 14 1460114 46/205112:2 2 תסתמסנס 6

 0208 טמס 06 61105 14 פטתמ2 06 20 4012169 סג 61 ,822/ 1 סטתנ1 16190261 . )1 םט-

 1מ61090 ןקט01100 1012041 06 18 (22װ142/ ץ 861 1016010ז 16 {טסעסמ 6180:1011008 21-

.00560105 { 41100125 4150005 

 0064 1010120004 68 6/ 11010610416 6 105 קז1וווסזס3 500105 46 16 }סטז0 146619116.
 1: (ססעמגפ10ג 1211604104 06 12 14601184 סזסץס ףטס 614 פט 4606 סאק1698/ פט 1600-

 תס011116210 2 105 ןכענעג6108 500105 46 18 6014 142019112  ךוטס 1206 106610 51910 6
 811112/0 2 6508 105040010ת, ףט6 00 61 סעקס 56 1:205/0/00 סת 14 166014 6

.1115 6205 

 121 ןגסעגסם6)2 ןעט81100 616001240 ץקס{ ןקעוזמס1ג ט62 סם תסטנסומטס 46 1901
 56 00001100 סג טמג 061601201600 611001002246 סם 20תס; 46 6510 ןקעַַ 5

 "ג904ת1תג  ץ 500105 סת 9626121, ףטס ססמנטטעץסנסמ 2 פט 1040 2 14 0011

 9001618114 46 תוג651:4 6064101426

 121 2010 00291696 טמ ןע301100 תוגעמס1050 1ת01ע6200 2 0ט16065 0007810 21-

 םטמג ט62 21405 ןקט65009 6116011005 סת 14 16ש12 16201902 } סת 0012 105040010068-
 (סס 6506 2010 ףט150 16261/ וג 136160100 6)1101068 14 14611114 2 105 ןקז11מ6105 210-

.10612 1050101010021 7104 2650:4 46 116105 

 ןזמ םסענסמ2)ס פ1ת112/ 56 6160006 ץסז 5690068 ט02 סת תסטנסענטנס 46 624

 סע 10 ט1510, ףט602184 1216 00תג0 תסזזמג ןע6118260146-.

 (0ט1610 00091002/ 251/015100 תט65112 ן281001720108 6 טמג 6 46 (000-

 6905 11016ז1100101:0165. 138 גתמקס112016 2060010ת2/ ףט6 תונס50:4 1461114 6
 סת 61 1610 /6:1000 סמ 210ט005 000016505 ןט0105 101610201002165, 000, ןקסע
 6סעתק10: 18 6141 (201616006 ס !4טסט8 1014, 61 (20091690 46 00028000מ 68
 16015216נ, } 14 16016016 (20216160018 06 (20ת000142065 1:20021061108005 6
 5גג 12010. המת 6101005 (200916505 250: 14611114 ס50גט0 4190416016 1616960-
 4242. (2206 פטטעגץג; ףטס 14 ןק21001080100 סת 42165 000916505 69, 6506 1000 קטת-

 10 46 ט1542, 1עמקס114046

 ץת 5גת 172010 ?טט1ענספ 00:4101080 46 ססעגקעסט8+ 6 105 061602005 6

 4045 125 00125 0016000102068 1460042061102225, ןט2040 2 תטס504 166114 צ 1

 יש228 1121621104 ססענס 11051101010265 21004610. 12620050:4100 012 146165 ןכסע תטספ-

 1125 1621172010065 ץ סק;ספגזסמ פט 06560 646 01222122/ פט ןקזסק1ג 142 ס0ז118-

 118, 10108200 0010 ס}ס0גק1ס 2 14 תטס50:2. 5011016גת 2טס9114 001400120104 2

 ט5 141625 0102212400029.
 1201:6 125 1זחק01140165 165010010065 10102025 סמ 58מ 172810, 4000:4 14 6
 0168 טמג (01606120104 06 40425 145 146111104 12010081061102029. 122 01022122-

 0168 06 14 (2001646120100 {ט6 620021600204 2 תטס50:4 1461114, 00תגס סאקס510

 646 1600001116010 2 12 תננפתנג.

.0610611161105 105 000 101100001005 10610/05 105 1062010061008 11021006016 
 /4061085 646 108 01/08 25060103 46 תוטס50:8 7102, 96 ןק10510 12100160 סזהמ 24600100
 8 105 062060161105. 4016 1000 56 ןק2ט0/6212:0ג 6009 08ז01005 סת 61 061060-

 {6110 06 1261272169ט1.

 ץטס 260658/10 162104/ טמ סז8ת 65106120 6 !םטס2 84ןק;ס,8 105

 111816112165 סת 61 0606016110 06 1214. 1408 10סנ09 ןק160012200 ןקס+ 1
 125 001401010065 61 תמנפתס ןכ2/2 ףט6 165146 116020622 14 651208 06 125 5 06

--- 19)698( -- 

 הי יי ;{ "זי יי

 יע דע

= 



 {8} {ומ 56 20210 טמ זטקס 646 ןסט6005 טמ1ט6151481105, 6560121122005 סת 0516 זגקסי
 66 1גטסצ. 1:1 קעועמסע 1180810 06 1650022010 56 20116/6 8 105 02580160105 0616-
 טז2005 4ט12016 105 005 616ז009 2205 סמ 12 (287102) } 61 (גזגת 0060 1116
 (0סתנס 11816/18) 56 םקצסטסס6 61 2691900 06 089810160105 461 12010210. 105 42-
 605 } 10601109 ףטס 110טז8מ סת 656 116915110, 46 טנמס5 ענג! 6018065, 904 פט 6

 זמ616580165 6 11151:841005.
 21 18904010 46 100650192010065 50612169 6544 קזס7218000 תטסטס5פ } 64106ע-
 505 118/02108 0216 18 1108 ןט060-419601108. 12ט216 15 1311 56118225 56 6160-
 16 טמ ('6ת50 06 14 ןק0212006מ ןט018 46 (2טנ/זמספ. 56 6500014 18 1621122010ת 46
 טנמ 0650 9606121 06 18 ןק0/120160 13014 סת 12 2006ת00ת2. 1 תווסמ 56 82

 61 06050 610000200 ץקסז 14 1661118 46 1 טסטתוגת-
 (00ת118גס5 6 ףוטס 108 654060105 06 מוס5!'ס 0 46 100651198010069 11-
 זנומג:גמ 61001585 1206029 06 תטס514 00160001426, 10 ףטס 00ת6תט118 פֹומ 4004

 84 טמ זונסןסז 0000611116210 06 6545 20041108065.
 /ג 08 56118 60006216216 064606156 סת 14 101612004 646001010204: /100700-
 10:161110 46 105 (30100110100005. 18 1460112, סת פט 0214016/ 46 10501001סמ 0600741,
 עמ2מ0606 טמג 0040 ססזמקזסמפ1ט2 116016 8 125 0115 000100108065  ןקעססט24

 510618106216 פט 21015124 צ 001400120100.
 1214 10912110  ןקגזג 0162 61 21016016 18ט018016 2 441 00006180100, 56 גתג-
 ןכ18016 ססענס תסזזמג 1681124/ 6 0085100 6 1105 1125220מ8, טמג 0602 66 040024-

 1206118 סת 18 5606 06 םטס5114 1460114, 8 12 ףטס 56 1תטנג 2 105 2504תוזװ צ 4 85

 61119613165  ספןכ1ע10168 46 145 5 ססעמט0104465.

 14 ןקנותנסעג 16טת10ת 06 656 0818016/ 56 6160100 סת 0001216 46 1961 סמ 004-

 5160 06 0 112918מ8 061 880 5722, צ 56 גתנקט50 00ז10 טמג תסזזמג. |טמזס 8 4
 זוו654 56 16001610 21194098706046 108 116010105 46 14 (20/015108 121:6001084 00
 58 6910, 0681802008 4111960168 46 125 ססתמטת148068 56181861165, 0461 560/0/ סט-

 10060-0620:41 } 46 105 409 0180065 סעמץק105-

 11:016ע0 50 06 18 ןק212ע4 1סןעס561122165 46 185 ססמוגע65 61091861056
 12 1010120108. !טפ}סעסמ 06 1611606 פט 61570510100 06 8)112/8 סת ןכזס 061 206104-
 1נ16010 6116 185 00תנטת1028068 6218160165 } 06 105 641009)00 ססתגטמספ 6 ךכ6ע-

 509ט1תנ05 סת וסמ 06 14 3348 ןט012 סח 9626121
 128 66 ס00118/ ףטס 6518 1010144102 646 ס406160168 165118005.

 105 16516105 646 ןגסז 211126 סונ 15106/. (כסג 8160114 56 1601010 14 1010180034

 ןעעסטסמ16016 046 /1601024 18/261, 06 061ס0ז2/ 6} םהז 2116008 46 מטס81105 1105,
 201409 סמ 61 280 66 14 0162000 661 1650200. 56 616001210מ 405 06160214010065,

 ףט6 56 ס0מטנ0?16 סת 116512 ןט0011092 ןק812 מטס05 0601602168 06 1805, ט210-
 תס8 ץ תמט)6165 } סת גמססוטס 06 110008 6100016מ ןק8ז4 פט5 121111125.

 108 16816108 06 םג /116?ע8, 6160012405 סמ 61 3210 06 20105 06 14 4811
 ס50גט16עס0מ 116005 06 סמ1ט5125ז00, } 0?51:016ג ןכ812 טנתסט|הז 2 תטס802 ןטטס(64

 ססמ 185 65/622225 ץ 61 46500 06 2/1661081 151261.
 ןקמ 6508 16516105 06012168 ןכ2/0018עסמ , 6916012/06016 10148005, 61 ס08-
 ן200: 06 2/1601021 15/26) סמ 12 2106מ0ת2, 06061) 1056/ /1ט102ז, } פט 368018, 12
 650114014 } סענזננ8 (1גסז0ץ112-/1ט1642ז, 254 ססזגס 61 61ג081840ע 46 151461 סמ {}זט-

 סטגצ 5680/ 1520 /11081.
 ,2061085 06 108 1805, 2201405 61 עמופתנס 012 ףט6 18 21661מ8, 60012008 קסת

--- 18)699( -- 



 ססטקג;סמ 061 6112110 16 1/1268/ע08 06 10101969 3/1116 } 86 125 6526:2ת225 ףנס

 460051/ג/00 סג 61, 8548 0601 ןטס 60 105 2805 06 6205160012 46 056 0
 56 1011010 סת 61 14 000510618016 פטמ8 46 17.000.000 66 ןק6508.

 (200506טץס פו 0002 טמג קזגת 00ז0װס92010ג 214 61 6516120 0

 12 ןקזוזמס;ג ןקנסג00104 06 108650105 012002005 סת 61 280 1901. !ט6 טמ זגת

 400016011016010 ןכםזג 105 5080 ץ ץהעג 4000 10101969 1116, ףטס 2 1:2065 1
 :56תװות2/10 1600װ0 פט !תנג 1:241010021 06 14 ''|סעט5816ת 219601102 . 105 9
 זנ265005 691658008 06 1/101965 /1116 0?111016 14041016 18 112011110104 06 תטסט9

 465006125 סג טמג 5616 06 10021102465 461 1046110ז, 002646 56 125 2606511402.

 ן}מג םטסטג 6 1תק0ז1216 101012072, ףטס 08 6406160165 1650104005, 65 41
 .269/5װ0 06 160160 0050005 ףטס 116ט2 61 12010210. 1504 1ממסט8016ת 165700010 4

 |ג 260651020 46 ץסמס/ 0106 סת 6516 101/0114016 2526010 46 תטס5114 3104 00-

 דננונז1142112.

 (?סמגס ןכ258 00 10025 125 10101200029, ) ןקזומס1קנס !גטסס 1416 26519162-

 014, סןקט6508 ןקסז 2109 (סתוק/ס8 ּצ 5205 (00ג 61 םסזוקס ץ 012005 2 טמ

 6501816011116010 20603800, 141 1ממסץ2010 56 1זמקט50 ץ סת 18 2001211044 0044

 מספ 00 14 00180018010מ 06 40009. /4/018 56 6504 102016000 108 ןקוסק211;2טס5

 ת606581105 ןכ8/2 2תנק)וגע 61 169156/0 6 1זמק12מ12110 {8/10168 סם 125 ססעגטעס8

 461 116/10ז, ןקסז 216010 461 /226 114/621104. 1506 0//116019 06 ( 225821162109 6
 ס0ט610114 ססמ 61 םסעמקס סם 20160/100 10216118) ןכ818 18 100651194010 500101091-

 04, ססעגס ץג 10 46/069112 61 ןקעגתגס 6501010 86 6516 {1קס 616001440 ץס; םטעס(ח(0
.5001216 10065002010065 06 105001010 

 ןת 105 160109 009 2205, 06506 ףטס 56 1ת501טץס 61 260190 06 (2252ת160-
 105, ן;254104 0; תטס5012 00100010260 טת85 005 101| ןק216129. 56 גתמקט5ס טע84
 .תסעתנס52 0096: 18 46 6160002 טמג ט62 ןקסע 5608 --109 0145 1021169-- טמג

 0166 0616100212 סת ןםסתסז 06 185 ןק2:ס129 ןסטסג05 סת ט1926125 06 פט 621406.

 ימ 12 002910 56 145 00560ט12 ססמ 110108 246038005, 56 16 621108 10 ףטס 5 2
 1660114 יש 56 165 112116 184 1260010100 14/12102

 1:05 1600665 141:100109 50 10007ק012005 21101211026ג16 000 5
 46 }ג /111/4  ץ קסנ 6046, ססעגס 10160120165 06 18 ט142 8001602012 ןט018 126 2

 10206124 12 146004 8 020200 סת 105 610ת008 008 2205 0621602:65 46 תםטסטספ

.00105: 

 170511/1010 606 1000651190010065 50010005 14 {טמ0200ת 461 10504010 06 {ת-

 'עס56092010008 50018165 0005000טעס 1000201626216 טמ 1ת10120084 ץ טמ 1000 6

 ןקמנעמסעג 202901600. 1205 65100109 50012169 } 65180150008 650402ת תמטץ 06500148-

 6405 6116 05//2050, ץ 18 16611112 10עג0 5006 פט5 690216425 12 ?תנקסז12016 12164 6
 :608721105 } 818160811241105. /4/ 0200 06 ט21108 תנ6569 46 ןקזסקג;211ט05, 61 15-

 0110 101010 פט 1200 סם 18 560ט042 201120 06 62

 1258 1010140078 {טס ץקצסעמסט142 סם 61 ?'זועמסז (20091690 06 10065109440:69 ץ
 .800010508 /060-/1196041מ05, ףוג6 01980120 סת 0026 46 1961 184 166112 ןטמ-
 {8ז06016 ססמ 61 '812)סמ 1.61212004 /62ת02ת61מ 046 18 110106151086 1160:64 6
 ,1658160. 1256 (:0091650, ףטס 46906110 סמ פט תנסתלמ0 ז8מ 1016165 6016 21050-

 4805, 5050118000 2ז6018010065 6000010:2085, 010 61 גתנקט150 2212 0006072/ 2
 גגגססז 2100 1085 ןק05164ט0 סמ ןקנס 661 6500010 0160111100 046 6512 00ת10014264-
 - 131 105010010 46 1065109010005 50012165 0 ץג פ5 181625 201112165 2

-- 17)700( -- 



 46 18 1650108. 128 1460104 56 601162/2 2012 ססת 61 ק;0016ז02 46 6200202/ טת
.446603240 61:604001 

 ןטמ 12 1650108 56 1/וק1810 12ת00160 טמ סט150 2214 12 605682222 646 14 5/6-

 1116 ((0 11248078 11612)), ססת 61 001610 46 1ג21/גז 501ט0100 2 14 12162 06 85
 11002165 סם 200651:4 06016011014264/

 (20180018 סס| 12 141/1/ג טמ (0)20056 /36ז010151/86טס ףטס 2ץט08 2 50001-
 {ג/ 185 021925 ףט6 5190111080 61 50516011016210 ץ 61 4652110110 06 14 1650108-

 2296תג05 21 661/1010 קסזס 01 50101100110 646 2010651/09. 128 1602 {טמס2ז0סת-
 421 46 4100 66111010 136 00100404 ץקסז 18 2216010/ (201019160 121:604172 , ןק000 2ת-
 {08 46 ףטס 250101612ת005 תוטס50005 0810095. 1310 ףט1616 060 ףטס, 6016 0119
 116105 002112100 {ג1מ268 18 0011940108 46 1602018/ 656 66101010 13! 0)4408 תס
 14 1102112400 1002014 } סמ 145 002601010065 20002165 46002002:4 טמ 65146:20 6

.8405 

 5: סתגטזפס, 161009 1120200 06 08: טמ קטסת ןק250 20612016 2012 12 תנג-
 4604211220100 646 658 1010120102. (2סת תס 000 6ת0קס80 10012ת005, 0012216 61 41

 {גנגס ןק671000, 16ט20/8/ 1042 18 ס56/טס?ט18 46 201/0120ת 2110240 06 14 004. 1
 {6062005 סם 006048 105 תטמ610509 צ 216תג12מ165 ססתנןקזסמ1505 110425 6

 1ג 1611, 6531 012:0 ףט6 תס 209 1650140 2242 1461

 ןית 185 0125 ץ8 6160412025 661 60111010 ק1206200, ןטמ?גנסת16 000 12 ס0ז-
 ןקעג 461 167:620, 56 10011416/00 285 06 ע61016 201110065 06 ןכ650. (200112ת05 465-
 06 13620 ץ} 28061009 70005 קסזףט6 14 (200019100 621:8016 2102006 2 !סחמותהז 61

 66111010, 10 6121 000506ץ6 טמג 260651080 ט:96016. 1504 0218 תנסתטזמסת1ג) 48
 תס 5610 טמ2 0זגמ 2001510100 214 61 962010110 46 1/14651105, 510 ןכ2:8 14 ע2
 סט160721 06 4002 14 0010021080, ףטס 06 6518 1020614 160014 טתג (2494 06 (0ט1-

 1: 46 ןקזנתגסעג 024690112, 10010/6800 טמ 16200, טמג 5214 06 1601 } טמג
 ןט101104602.

 ןכסקסתגספ 2060010ת2/ 801 61 5600:00/10 46 110651/05 46 1101565 0116  ץ

 ץ210147 460142106216 12 0? סתמןקזס524 ףוג6 000901ע6 פט 0168010מ ןכסז 14 20161107

 (001015160 121:600102.{ימ טמ 1046010 46 501001002/ 61 ןקעס016:2 06 12 1414 6
 תג2650:05 08/280144408 ןכ818 61 10160101 461 ןק81פ/ תס 56 65020ת02100 651061205 תו

 תמ60105 ןכ218 5691/ 06521101180600 656 6מ102110 06 1/12651105, סטעס ןקזספטץט65-
 {0 65 03016110 1016012106016 ןקסז 12 1462114 תנס!ע0קס111822-

 1108 116105 ןעעסססטק240 תס 8610 ןקסז 61 46581:0110 101סזמ0 ץ 12 2ק112016ת
 661 56ע01מ2110, 5100 ףט6 1גת10/6מ }גסזמספ 1160800 2 0400 טמג 200104 סח 5
 ןקעסטנתס185 צ ןקסע 185 ס0תנטמ1086068 46 108 ןק21568 ע601005 00 61 {ות 46 1תפסתוסוע
 תטסטס8 2/טזװמספ סמ 61 56תמו02/10 46 20101568 /116. 128 (201019100 2501:208 2
 ססטס161 2 20101968 1116 סמ טמ }!ט92ז 06 5810806010, 06 1610910 ןק8:ג 18 ןטעסת-

 עטס, 9006 1000 ק818 105 ןסטסמס8 ףט6 טוטסמ סת 1001102065 6065.

 21 גטזמסתזגז 61 םטתנסעס 46 2/טזממס5, 501910 18 260651084 06 2זמק/גהז 1

 1016:0240. 6008 121 ק;0ק65110 56 244ט16 טמ 66111010 טסס1מ0, ףט6 ?טס 1051412-

 80 } 84201240 ןק8:8 ףטס 51/01614 46 101670400.

 ןםת 010112 סוג, ןטמ10 ס0מ 125 26160010005 7 61 םגגס012ת116010 24601440,
 56 1001:06 טמ 1116 ץ 106010 86 ןכ0505. 1: 1050212010מ 461 ןכזותוסח 0

 !מפטזתוס טמ2 610920160 46 טמ 2110 14650160105 תנ1/ 2605.

 2212 426 טמג 1064 06 14 46000160 ס0מ ףט6 6548 (20ת019108 ץ 14 201610/ 6

== 16)701( -- 



 1610ע8216016 2 6112, ססחנס 8 טמג 105040010מ ףוס 4606 165ק0006ז 4 פט ןכע0016-

 ענג } 26065102069. 10025 תטס51189 2621172010065 סמ 12עסז 46 14 00ז00010264 תס
 961180 53110160165 51 10600050404121008 סם 10 תנ25 זמ!מותנס 2/ 25001200, 0 51 0

 ססת?סנגןכ1818/08 128 51418010065 ףטס 205 ןכ180108, 690618600 010010065.

 ''סזמ8ת00 סמ 036018 ףט6 סת תנטס1105 0505 6505 ןק700161085 0 ןעט6060 7

 165161105 סמ {סעװנ8 101102118 ןקסע 185 01101025 0011657000162165, 910 ףט6 4664
 567 121005 2 12 תמספג 06 18 (000151600 1211600102, 65 46 100201021 סט8מ ססזמץק1-

 0848 ץ 011101) 1650114 12 1800: 46 18 10/60000מ ץ 0 4606 6510122156 4

 תנםמ16ת01 61 ס4ט1112:10 21 60ס2זז 105 25ט0108 66 2 ססעמטמ1020 ץ 46 105 1241

 ט10305.
 1 4 {600102 65042160104 סמ תט65/02 650/064374 105041010021 4126 00ז00 00ת-
 560060014 ףטס 61 646522010 061 5602642110 0816 ןעסזומ8621סנ16 80651200 6
 1008 01256 46 25021005, 46506 108 וו 1ק0ע120168 112548 105 1085 06 1072 עג
 תג. 126506 ףטס 56 200718 טמג 1650100100 112548 ףטס 56 18 קסמס סת 1810 106
 014 טמ 1גסס1ג0 6018016;20; ססעגס קט608 2146 061 תתופזמס ןק258 ןכסע 61 46522ס0
 .661 5601618/10, ןג00114 64601156 ףוטס: 906 1600 0516 600 1040 }} 1000 7056 ץסז 32
 0100. 1502 1גקסז {גת 18201100202, ףטס 00091906 סת 0000:012:) 6 6510012/ 84
 810080100 סת ןק81000181, 68 00014102:) סג 1016:0סתֹוז } סם 10570206/ 2 1004
 01256 46 ןכ1201605, 6114 5621226 111681122216 פומ 14 001200720100 212
 7 1621 66 1008 14 (2011516מ 1211601108, } 65 5 10 מס 205 יש 6116010165 6
 ס62ע1160105, ףוט16065 4601020 פט סתמקס } פט 606:018 סמ 10 46 105 104616-

 505 66 18 1461112 יש 06 פט3 250018404

 (0סזחס ץג 10 זמסמס10מ6 2216, סם 61 !זגמפסטזפס 6 105 1605 51616 2805 6
 00001610 טתג 3606 06 תטסע88 6 11מן18108;0 1010140025. 4010ט085 10610ת, סע
 פט 100016, 00451002165, } 01125 56 100070ע2/0מ 0010 טמס10065 ןקסעעעלקרלס5
 4 184 200010864 06 14 2608. /1 210ט025 46 1002 1010180025 56 16/1ס1ס0 105 118-
 ןכםןס5 ףוטס 4)16116 סג 6506 ,/1ונ8110 105 01ט61505 2598 416 תוג651:8 14 00/. 9
 תםס {טסזסמ חמסתס10מ2045 ןקס+ 0810 ןכ61460606ת, ןקסז 851 460110, 8 18 (20011910ת
 ןסוסס1טג סמ פט 10121:020 ץ תס 2 6616ז11ת2005 1)סק12116109. 126 081067
 זונס0ס 000916610 60652110 5684121125, 0010 11151:2010מ 66 10 6101ג0 2016110116-
 46. 2010 21 עמופגס 10סזמטס ףט16:0 0096104/ ףט6 5010 00256!טץסת טמג ןסףט 2

 ןק2:66 06 185 1010101029 000510614025 ססתנס - םטסט29 .

 שסק 2 סס1מ60221 ןלסע 18 0060010ו0 66 16 16511106 ץסזס 110011005, ףוגס 05, 8 ז1

 תמס0ס 06 טסז, טמג 06 125 תנ85 1תנןס;4215, ןכסז 18 1011060014 ףטס ןעט606 1
 30/216 18 7102 65קז1012) 046 תםט651:2 ססעגטמ1040. 56 4021 46 18 01620000 06 טמג
 16510106 ןכ82 18 {סעו20160 06 14/105 7 6111060165 ס5/2111012108 ןכ2/2 1680: 00-

 תמטת'086, } 6ט620021016016 1806 ןכ8/4 125 001000108065 6 108 6461025 ןכ24

1004161104205 965 
 1 ךקתמסנק2) טנע010 06 6504 12102, 65 ףטס 108 {ט?טזס5 1201ת05 --21 1021
 ףוטס 105 12651105-- 18 220100 סת תוס תוס010 ץ 0000060 61 1410ז02 ץ 14 סט1
 ז{טז2 1002165. סע 6110 165 165011212 1060064016016016 14011 6042 סג 0

 0 תט68018 ןטטסמ?ט4 ץ 616106/ 1011060018 5006 6112.
 14 1651108 00106226 2 {טמס10מגז סמ ןטמ1ס 46 1961, 00 טמספ ע61016 2/טנת-
 תספ ץ ץה |ג2 600200 סת פט 5690000 280 06 108. 1125/4 םסטנסתוקזס 46 102,
 {ססה סמ ףטס 6616 0512 0001321426, 61 (בזגמ 0201ת0 {'3תא 65טטס 2/) 6

-- 15)702( -- 

 יי 'ג. יע 0 6



 1,280 זהופספאואא

 "זעט פ 141166211"1י106 עיד/תד 1 לי זי 4 ,128 עא

 ר פ ו ומ 4 1( דזש דת 1כ

 51 זמס ק;ספטמ!הזת ףט6 106 10 ףט6 0814006:1260 } 010 1611606 ןקנסקנס 2 2

 8001020 06 125 405 (?0עופ1סמספ 12116011025 06 18 14611148 5 469ק165 6

 1ג 1610עז08 046 108 650200105, 0114 ףטס פט 65116:20 6 ןעסז 001002/ 2 24

 105101010מ 21 56ע1010 06 1002 18 ססעמטמ1020 ןט018, 06 1000 533 65 ץ 6

 10008 פט 6850:105. ן3מ 6506 2906000, ןקט640 4601:10, 18 6411600108 66 14 1460114 0

 {טטס סת 006214 46 תותפטמ תנס00; 18 תמגעסז 0 תנסתסע 160165614010 46 טמ 860-

 {סז 461סע0010800 סת 18 (20001910ת, תו 5101614 16 010 גענןקס1180018 21 1600 6

 ףטס 2ס 6500016ע2 26165601200 061 1000. 158 016110 ףט6 108 נס 2001816

 םוזנקסמ 12 1460118 פסמ ןגסזמק;69 ףט6 412016 121905 2805 }טס0?102ת ןעסז 14 6-

 9610014 46 01ט61805 תנסט1זמ160009 14601091008 סמ תט51/2 7108 5001648018. 16-

 עס, 080208 654 |טס1נג, 105 6111960165 ףוטס 16קע056012/8 4 0616ע5 ןכ2141-

 005 סמ 18 1460118 םס ץסתפנסמ --ם1 ץסז טמ 105020/6-- ףטס 14 16611118 ןקט01614 564

 0014 0058 ףטס טמג ?ז8ת 10500010מ ןט012, סם 61 זמ85 2תמקונס 568000 06 12 קק8-

 !ג0:. (?טוסמ 162 } 6500016 646162102106016 108 41061508 05)1/208 ףטס 56 1תס)ט-
 ץסת סמ 6516 /גמ2110, 105 008165 16116ןגמ 10008 105 25760109 46 18 200101420 00-

 עמונמ8112{1 56 0000620624 14011106016 6 6110.

 140804108 205 (ג1010008 08190 06 12 01:60000 06 14 14611114 סת ונסעסס5
 סת ףטס 61 ןט02!פװס 219600/0 112018 00ע1608400 פט ץקזנתמסנ 0601: 1610 0
 1105 סס}סצזמנס5 ססת 06160141 1902216016 656 20016011016010; 2068 46 610,

 1)626018וג08 016/129 6056820225 268(  2805 תס 00056/טץסמ טמג 6402 06 1029-

 תוגס סמ 14 111810118 ןט01, 2610 1141820056 46 טמ2 ססתמטת1026 ןט018 סמ 12 /4006-
 2108 1402 51901/02 טמ ןכ611000 1זמקסז2016, ףט6 001102 2 זמנעגז 112018 2145.
 1212161806216, 21 !14מחטס8ז 61 טנמקז} 461 569ט00 0601628110, 05 01610105 סתם

 61 ם606:, ססמ 1045 1276 20ת, 06 תננעג; 112012 20618016 ץ סעס0סטקגעמס5 קסז 1

 ןקסעטסת1ז. /גתגטספ עמסמס108 --18 101:2084 102014 61 ק85200 ץ 14 טנפ10ת 061 {ט-
 10-- 56 21016:0 5600 002544016106016 סג תטס80/0 0)118041. 2185 20612016, סט8ת-

 040 סתטזמס16 1048 טמ2 56/16 06 10101801025 ףט6 סתגספ 1160240 2 04005 2

 4000 6110 ססג גמגץסע 14462.

 /40165 46 16010מ81 125 10101801025 ןכט65125 סת ןכ140008, ףוט191622
 {גת 5010 ףטס ןק;008016106216 טמג עגטץ ןק603682 }8106 06 תטטס51105 850014005 6

 04 0600 08021 46 18 1125060062012 46 124 !200ז ףטס 014 2 012 קסמס סת 60)6ט-
 0104 14 1460112 10:1 ג ס0מפםהנץס סת 12 20002110240 טמ 1מסס8מ1פתג0 פוגתגג 6

 ס01מק110240 ףט6 62106 טמ 00140240 ץ טמג 6067018 פֹות ןכגז, ןקהזג ףט6 10025 פט

 ןק21069 {טמס10מסמ 211060104 ,611027106216  1210 סמ 10 ףטס 1806 21 0
 101010181006216 00תמ0 2 1048 14 ס0ז0321080 + 2401 0806 1600102/ ףטס 2
 1460114 0606 סטצמקווז םס 5010 ססמ פט 0606/ ןק8עג 00מ 12 500164240 סמ 060612)

 פוזנס !גזמל16מ 2814 00 105 1116 46 250012005 ףט6 סת {סזזמג 100101002! 2006

-- 14)703( -- 



 ט21185 0608025 24:45 56 41500ת214 ץסז פט 651:101 14100, תס 161101050 תו 51001912,
 531010 טתמג 64210110518 ףטס 10 006ט10 1020184 61 5101פת10 } 105 56011ע5

 11801002165, 100118200010 2014 טמ ןט4819ת10 1)1184101002, ףט6 00056178, תס 00-
 18016, פט 141051012514 ןסקט11512.

 121 קעסט!סנג 060114) 00 ףט6 56 60116010 ץ 56 60116048 תטס518 ססזוטת{-

 020, 65 61 512026016: 6008 ףט6 11סת2ז 61 2/זמג 061 ןט010 ןסטסם? !אס 56 24
 301270616 46 5806/ ןקסז ףג6 56 65 3010, 9100 060 36 69 ןט010 סם 761040. 656-
 148 {200016 טמ 1622011016210 461 41461010021/פת10 סת 125 !ט6125 97

 ט00081 1818 06 567 61 1000 {ט0602216012/ ףט6 0180114/8 9006 6115: 61 5620
 1נ16010 22010021 0 12 116124 06 210120010ת 061 1651240 46 1531261? . ..

 108 קעס2161125 262612165, 30014165 ץ ןק0110005, ףטס 2160 2 4004 14 /גזמ6-
 1108 1802, 1מ/!טץסמ ןכ0646108810616 סת 18 1010020160 65711021 06 תטס502 ןט-
 טסמס10. 2401 0006220105 00 12010165 ףט6 תס 6205164 סם 105 ןע95 8ת9105810-

 תספ. 101 650 56 20716016 סת תט05122 ןטט624060 טמג 10011020160 עמהץסע 112014 5

 1062165 46 0414016/ 2801002) ץ 900121
 121 616ת06010 200טס ףט6 {ט6 ץ 51236 516000 26 18 106122 ףט6 תוט666 1042

 |ג 7102 5001612018, 6504 6011200 סת טמ 6040 06 0111 14 6420, 12 1800;
 125 61:103112465 600601049, 462111128 פט 20001020 צ 56 ןכ180168 61 ןקנסק1סתגג 6
 51 66ת/10 06 טמג 96061201600 500515018 2טמ 6066 5 61 2304 טס!ע 0

 646 תונספועספ 0485. ;1401856 סמ 108 1010 46 108 .8502תותג 06 תסֶצ 14 82
 4 ססמומטג 14 56002 46 פט ןק24:69? 125 ןקס190600029 50 סת 6516 5600140 {זהת-

 ס8106016 ןקס51115125. 131 ןכזסק!סנמג 56 29:808 זמ89 גטמ ץסנ:ףטס םס 6 18 ןכ:סט0

 660102206016 18 10ע1180108 06 טמ ןק120161 46 !ט?טז05 0111960165 50016042105 0 6

 {(נתס10021108 16001005, ןכע6161621ס206046 2211008 46 6518 116/12, ףט6 ||סטסמ 206-
 12016 12 7142 13018 סם 10 1010.

 1451 05 ססתנס 56 062614 105 ס00ט69 סג 61 0 ס161141 ץ 6000201ט0.

 קסז טמ 1200, 18 160060018 4 ססמפסזעגז 14 1010510012514 ץ 61 ץסקט11פג0 06 12 הט-
 ץסקג (21160181, ץ ןכסז 61 ס(1ס, 61 ןק100690 06 2080020060 8 5 ןכ214101141142065 6

 1 960622010 80012) ץ 46 185 טס0146125; 06 201 18 211020100 46 תוטסטס5 1005
 7 14 ט650602 06 תוטסטס5 08/01009. 1610 גע (גתתטנ6מ ט2 1610614 001:16016 ף6

 ןקס50018 18 {ט5108 646 105 ט210165 ןקסתו8תסמ165 461 ןט0215100 1:241010021 } קסקט-

 1154 ססמ 105 םטסטספ 7810165 061 ס5ק!עוסט 2401002) 1010 06 46006018 12108.

 1 1460008 ףטס חג 5100 2 10 1100 06 125 060612010ת65 } 502ט06 516040 61

 1מפ!זטתוסת10 06 14 100676060018 68/1110181 1018, 5106 ןקסז 14 5608 0141
 סס 105 ס}05 2160 12161108 ןכ272 080? 4040 10 ףטס 20001606 סת 6108 ץ 8 פט 2106-
 0600, ססת 61 {1מ 46 ןקס4ס/ 1/6ט2/ 20618216 18 !טסג ןכסז 105 1068165 061 ןט0180-
 2516 /גמט2110 56ע118 פומ 0002 תס 5010 2 105 6111060165 510 !גנג2160 4 5
 ומטס5019260165 ץ 8 105 650610508 ססעמס 106016 06 00תפט1ג 3006 18 104 } 8

 16211201065 06 טמג 46 125 2122665 ס011ת108065 0125 46 תטס91ע0 1160.

,6 

-- 13)104( -- 

 ן



 06 01601105, 108 ןק810008 810215125, 185 150110010065 ס10118165; 4000 650 6
 06019102106816 50016 61 616106010 ןגטזמגמס ףט6 419000936 2 תט65022 00ת01301026

 1מס150 105 תמסט1עמ160/05 181009, 12 164 6900121, 1610 002960062014 64116004 61
.6008 14 06 6911 

 21 ץססט680 ןקט601140 ןט060-ק01200, ססמ 10025 פט5 ןקססט11811024465, 56 טס0
 6 105 1001065 06 טמג 010024 {גמ 012006 ס0תגס 806008 /11165, 40006 61 זתזמ1-
 918016 ןט010 10100408 פט |טס8 קסז 2802156 61 505160/0 צ 109/2/ טמג ןק05106
 6000010108 } 500121 פטקס110/ 2 12 ףט6 112014 210222240 2015. ./גחנ|קספ 295
 1מ?!טץסעסמ, 46506 1620, סם 14 0021100120008 46 תט680:8 1150000012 5001648/18.
 128 2010112 18 1125060060014 061 קגקס} ףטס 4656/00680 12 101010140008 6
 105 6010005 סמ תט65118 ס0תמטת1080. 1610 18 260618010 06 105 0010009 ףט6 20-

 {טגנסמ סת 14 6144 1890-1914/ ןםג 465802160100 0291 06 12 7104 2002 6
 61 קטמ1ס 46 ע1514 1115107100 4610 קצס?טמ085 11161145, ןכסעס פט 00011מ1426/ 65 ןקע0-
 0161081108; קס;סףט6 פט5 1005 ףט6 04606018מ 00014156 /גסק 6016 109 5
 תנ25 עסקעס5601801עס5 46 18 ססזמטמ1080 ,151261112  56 ןגהמ 21602400 06 612 סתם קזגת
 ןק2166, ססמ סאססקס10מ 06 טמ ןק60620 ןעסע0601416 6 ןקע01651002165. //{101105 6

 61109 1טסע0מ 2090101005 ןקסז 18 סט}|?טזג 960612) 061 ןק819; 01105 9001652116:00 סת
 14 7108 ןקס11002; ןקסעס 18 סזגמ תמגץסע1, 5016 4000 108 ןקזס1681008168 טמ1ט619142-

 1105, תנטס51/2 טת2 62401222 2/2118 116016 24 14 7102 ס0תגטת112112 ןט61.

 126 201 ףט6 14 תנגץסז ןק2106 061 616106010 2001/ס סמ 14 41160010 46 תגס2

 8נונק112 160 650018/, סם 185 1051100010068 60000ע11025, 001411165 ,111201/001025 

 851 ססעמס סת 105 ןכ8141005 510215185, ןקזסטס094 06 12 060612010מ 06 !תםתועלק698

 ףטס 21/100 2/ ץקםופ 065ק7ט65 06 18 קענתנס1עג 0ט6114 תמטמ012|. 1125184 105 םוןספ 6

 65105 1מ1ח19180165 6504 ןקזסקס1010021106016 תנטס00 1610 16016560124009 סת 2
 01160010מ 06 1ג 3142 13048 ףוטס 105 (ג1ןספ 06 105 6010208.

 128 געמקס112016 2021122/ 2 10000 6102 162114026, ןקת1ג 12 ססחמקזסמפ08 6

 661סעעג11180108 ןכעס161085 ףט6 56 16 ןק12מ/ס2מ 200081106016 8 מטס5012 ס0ז01040-

 ;02381 65, סג ץקעועמסז {6עגמנגס, 18 6560018 061 ןט021ז00 סת תטס518 ססזגש-
 2100? ;6:021 65 61 {2010/ 40/0102016 64 תט68110 68106120? 6125 20490 61 560-
 ?גננ16440 261191050 ףט6 ןק1עס סג תוטס50:05 20160858005? ;() 65 61 56001116010 142-
 01010021 ףט6 ןקע0021606 סת 108 1:504009 1121005, סג (לזגת 12160284 } סג 5
 ןע21968? ;0) 65 18 ססמןטמס1סמ 61 221610 46 2ט10מ00112 סט1ט1), 06 18 1ת/סתקז6-
 {2016מ 06 14 104 13014 ססמ טמ 01146/10 12100 } ץסקט1גז, } 46 14 000016014 6
 ןק61160606/ 2 טמ ןקט6010 ףט6 1008 ץקסז פט 1106120100 220100), 8110800 ןקסז 8

 ע1510 5102

 (סעס0 ףו6 1042018 תס ןק046/008 48 טמ8 1696502 0114. /ט650:8 ססזמטת1-
 020 05 0610291200 ןסעסמ 2 ןק2 011606/ ץה טמג 1150000118 ןקזסװק18, ןק6001141-
 131 3600 56121201) ףטס 26ע056042 0251 טמ 20 ןקסנ 016210 06 18 ס0ת1מ1020, 2ק-
 1618 56 261191050, ןקסעס סם 61 5600 06 פט ןטט601060 50 20000105 105 56ת11תמוסת-
 108 46 100016 1)2201002 ץ 12108. 105 ןט4105 ןקנסטס2162165 06 124 !?טזסקג (062021

 ףטס {סזוגגמ טת 10 קס{ 016210 06 תטס5/4 00/0001426, 510טסמ 516000 0451 5
 תנופתנספ 06 26ע/1ת, 2?1מ//ט;6 0 1602; 0056ע08ת 016148 261191051420 1106121, ףטס
 1108 סג 0161008 0505 ססמ 210ט02 16006018 251111801021548, ןגסעס סמ 210005 6

 פט5 0110108 56 2640161160 פ1ת021485 ןקסז 12 0116212010מ 22010021 ןט012.

 121 סעגוג 56010/ 00תנטמנ12110 ףטס ןקעסט1606 06 12 {יטזסקג (206212/ } ףט6

== 120705( -- 



 סז. ד081485 /אאו:אפ2,וא

 זו 84607212661078 21 החטעמפזת! 1

 ע"ד? דיר /4 4424

 96 2010166 ףטס תט650:4 00ז0021020 646006 2 ןק10569ט1/ 60 זחטס08 25060-

 {08 61 65010 06 14 3102 ןט012 סמ 12 !הטעסק8 (2:16012/. (20ג 14 6410 46 6

 /צזגו12110 16101018 12 1660112 0185 טמ2 1ת/ס/:טקס10 46 721108 2805, 12 5606 06 פט5
 ןקט1108010069 1600160165 2 1611סן8/ 6512 7108 00ת100142012. הסתטסט8 281 }ה
 112010100 06 125 2ת00ט25 0001ט0104065 465801601425, 6 ןכ6110010216216 30-

 1180 ןקט011021 2216112165 46 1008/16 2101 1115401100.

 11גמ 602050010640 51616 2805 46506 12 316002 601000ת 461 /1מט2110 66 2

 1462118. 51606 2805 1סקז6562?ג טמ 18050 עגטק 1606 סתם 12 7148 06 טמג ססתגט-
 1020; ןקס10 ססמ 1612010מ 8 12 7142 ןט014 } 2 2ט651/2 ןכע0016108004 סם 1004 2
 /0361104 1260, 105 6102005 51606 2205 {טסעסמ סג תמטס1105 25/60408 ט6020612-

.16001110101121105 1646 

 105 ןקעסט160129 960612165 ףונס 2160 2 105 ןכ21965 סמ ףטס טנענעגס5, תס 106-

 ץסת 216005 תטתסג 4 105 ןט0105 סם 6516 0021106216. 1465112 נ11608118 18

 תס5פ 22 6568200 ףטס 15 1125101108010005 ןכ01101045, 60000101085 יש 500141655 6

 109 ןקטס108 ס1:006080165, 616106 1ת/1060018 41/6048 0016 61 465210110 46 תםונספ-
 125 ססזמט2142065  זלמ 105 61600109 2805, סעוקס10, 185 002118010010069, 105 000-

 4110108 50018165 ץ 0016 1000 18 1065140111026 ןקס14004 סת 6502 2116 061 תתטמ0ס 6

 2900:22/00 12ת10 ףןטס תטס51125 2601104 סת 1600 ןק100690 06 0115121:7400ת ץ
 0005011020100 1016ז029, 56 סתססת!זגנסמ 116016 2 טמ 1600/0600 ףט6 1מט01108 016-

 ץסעסמ פטק61200 46/1מ10ט206216 סם 6508 4161/4 46 11061424.

 131 2081ו519 0189100 ץ 18 1016/1612010 5018 46 18 16816020 06 1ג 1012

 ןקס;8 ןט012, 2)!ג:סמ 000111102010מ 2168 סג תטספשעס 216010. 1510 205 001104 2
 זמ60144/ 56112006016 80016 185 ןקעסץס0010065 06 תט680:2 20071424 סם 10 {טסט10.

 126 281 תנז ץעסק65110 06 פט012781 סמ 654 11:0030016מ, 210ט08 29060109 1ט008-
 ז116012165 46 תט651:2 7142.

 /עטמסןט6 20011116561005 ףט6 תטס50:2 ס0גט01040| 1606 01611235 5

 ףט6 12 01/61620120 06 0005 0120065 0601109 ןט0105 סם 61 תמטמ0ס, 00זג0 105 6

 2402008 (121005, (2:8ת 10160484 0 1:122012, 11201180105 646 2/זתמגז ףטס 68
 65 ןצסתנג?טנס 2801: 06 טמ 2000 06 7108 0 טמ 654110 46 7108 קנסק1ס. ?אטס24

 ןק811101211086 165106 סג 18 ןקזססנמומסמס14 661 650110 6:0060 01160121 סג תוטסמ0

 ןקעס0650 46 01150211780160; 10 0321 56 4606 2 ףטס 18 1תתמסתפג זוהץסו12 06 105 1ת-
 (60120165 46 תטס50/2 00160001426 קע001606 06 18 סזהת 012 100010121004 ףטס

 811106 21 210 06 12 212/ג סת 61 ןק6:1040 0010016260100 6206 61 11021 06 12 ץקע}-
 תג614 2618 זמטמס121 צ 61 6502140 06 14 5600002-

 1258 גתזמ1סז2010 ס0פ04ץס 61 ןכנ|ג; 46 תטס50:8 1190ת0:14 5001642112 204021

 221 טצג11ס 46 125 2211925 00067201085 001162018165 ססת פט5 . 60601601165  ץ ןק05-

 {61011616 185 41061545 01080128010065 161018165 , 105 080005, 123 0006:44ט9

-- 11)706( -- 

 ר ְ :





 ֿפ1כ

522 

533 

38 

2544 

592 

2564 

69 

573 

56 

283 

85 

509 

596 

599 

11 

11 

14 

21 

24 

28 

11 

46 

0 

53 

 16 1 סזװסז: 131 8קס116 86 18 14601184 2 14 ס0ת51עטס0100 06 02948 ססנמנ21481188 - .
 2/6860 ןט0:0 סג 12 /19000024 ..2.5555555555:5566דיייייגיאקקיזזאדזזייוד
 /4000108065 661 10/60 2196061ג0 0018016 108 1610 5018 2808 ..22.22522117
 ןזי ןאזוסןעװוסז: 1.8 500160460 06 1050/10068 11. 12. ןאסעג060 ...2225555552222
 ם. קסא: 1 4111 2:9600104 06 14 (2001606120100 21טמ011 46 14 (201004 32
 1614 06 110105 צ ןקט1102010065 4ט18216 105 5 ןטפס/ סע בם טיט

 1212:108 צ ןע611001008 0105 0/ט1816 105 5 ןפ5ס/02 עא תבא 2 ששי טל טא יא

 וצ

 טפסחודסמַײּפ נוטסוס9 סײע טאדה ,אנ880 908ח8

 אטופדח;, ססאוטאופאס

 {ןזס;װנ ,1061/0011: פסעג 1061908 105 08ע0108 ...222222155..2יייייייייייויור
 /46ז0ו0 ,4/קסז1ונ: 1. 101421628 061 ןט5000!02 0010802 סת 18 /1206004 ....2.-22
 5610100600 1311:61: 1 ס013210406 10060-24406001104 ..155.....2222יייייויוייוד
 1300 1365116015: 1.8 ססנמטמנ020) 15126112 06 185. /11:08 65 90עקע0006016 ...22222
 }8ססע (210151610: 1.4 ססזמטמ1061 15261148 סג הי עס א שי א
 }6201 (21046: 2600 טס0 ץס 18 00ע0001426 )ט660:9060028 ..2225255255151וד

 כז. ןסוונ 5110511465: { 185 ןק818ע25 06506 10 5 טו עא עו הי

 6 וע טעטוועג;: שנ02 ןטסו8 סג |ג /טטסממה ..2 6.2 .: 2: בי בעט
 ת10ז0)66/ 50:810ז: (טס 1088 116068 ..22..-2515ק 5 איי קץ שיק קב: י טז שק קט יי

 דה 488109 םאא ס,9ד וע אאס

 ןכז. 1 0105 146000611520100: 101100000108 2 תטטס56/8 ןכע0016180084 ...255255
 1 620 11661וו1010: 1 168 ץעענמסנק105 ?טמ08016012108 סת תוטספ1:8 200114280 .....-
 ,49/6ז (גזס/;סע: (1מ ץצסט|סתו8 ףטס 5196 1008618 סג תטספ6עס 0106מ 061 448 ....
 1010:965 (14::2: 121 5684100 06 מט65112 00041001020/ 611100121 } 5001602224 .....-

 ןכז. 1260161 14012100: 14061081016010 06 14 ןטט6מ130 2 14 7104 }0014 .....5.522
 (?ט2/0 8805 06 180 061 1262214806210 46 |ןטטסתסט0 06 18 1460284 ......2222

 ןכז. ןגססז 15946ט: 1 4 (001600101480 5612:04 002616056 סג 61 ס)טנמסט6010 1938-
 טי טא א אש א. אט טא יט עא אב א עא

 151 15610110 46 100650194010265 50014165 016800 ןקסז 12 16601124 46 2605 5

 1 ןאטןקס121:426 סת 18 1661118 06 םטסמספ 4165 (.12800010 1:504419000) .....222.

-- 9)708( -- 



20 

39 

202 

477 

 עא ;,סדוצופאפ ספו ץא;,ס האא:החווסד

 ('606ז00וסװ 46 00חוטח0ו00065 15061109 /גז06ח1/װס9)

 5. 0 6596ז1208: 12162 2809 06 62415160014 061 1/226 112/64204 ....2..005

 ?10016ז185 06 12 1104 ןט014 סמ /1196011024) (62051010065 6 1010זז065 סמ 61 (ןט0
)20091650 461 +/220 114/021104(: 

 תכז. 1 0ע105 146001611526101: 41656:4 60ת0321426 2 14 1172 06 פט9 100 2805 46 6205

 1 יט ר לאיש טי ראט יי בי א דו יי יא ריז לי ר

 146426/0 1י11661000611: (41ע6018010065 461 5602618110 (262612) ....2.2.2.22225555552-

 2/6ז16 1 1עזאסוע: 44560408 ןכ0110009 צ 80012169 46 145 (201002104068 ........22
 כז. טזסמסוװ 5611200000: 148 {טמס1סת 06 105 (20101469 11691002169 ......222..2-

 ירד 7800 1ילמא; (טטסאמסמספ עטןנקטפגפ טי. 1 20. עט 106 עי:

 164006 1:111/66151610: (2ט16ט14 צ ןק011008 600041108 60 2065014 00100210240 ......

 ןזסןשפפס0ז 1420/0 500001100200: 1 תטסטג 2606120100 ....655555561.......55++

 5. 0 8956ז1219: 040016ז025 06 (219201220100 06 125 (200030102068 .....2222..2

 1. ע29וץפשע: 8014 56121201 4 14 0102 ססעוט144114 ..22.5.55555555555511*+

 ןכז. םסקסז 15966ט: 1:100161049 06 129 00ע02102068 5612980165 ..........5555

 109. //7600 /1/0161:0: 1205 56121261ת סת 14 20006002 ......555.5555555

 וזמןקס910 5006 61 1612: 161906011/85 46 18 1104 ןט012 סם 12 /1:9600/02, ססת 24
 ןק811101040108

 זי וטעה שטעט 1,521; .טש.ט 67. טיש עב יי

 עו 2 א תעע עטאס שב. 2.:. כב גנב 2 טאש טי

 הע עט אט יי לא לע

 א העם, טשעט 2 16 . שש ,לט. יט נטע עין טעטש יי

 וו וע 7 טטע לי. .טנא רעש תעש טעי.טשע טש יי

 21. 8000: 1169ומ6ת 650018/ ןט010 6 61 10161101 061 ק815 0012016 61 ט|(תגס
 עט יט הטא רנאצש טא ער ירא בי אי רעה דיק א יא

 אטשטפדהא ססאוטאוסאפ א 105 טא18ח/ 4169 ספ פט

 9:6טא9פ0 ספאדפאאהוס

 10118 1 סזוװסז: 1 85 0616018010065 06 100 8805 66 3104 ןט012 סם 14 /1:960018 . .

 1. 2:6166ז: 14 10.2.1.8. 86ק6560140100 ןכ0110008 061 ןט0215ת10 2:9600100 ....-

 1265 567046169: 124 ססעגטע04 ןטס02:/060-81960 } פט5 ע1000124010065 00 61

 טא טיט א יי ריי יי עי ר בי א יט

 1. 1. 1סזוװװס1: 1 8 (2091692010 151261114 66 14 26ק01108 /1:060022 ....2..--

 241. 176206: 14650:45 1051101010005 46 2ץ104 50014) ........554256514..55.5+

 /4קזס/מוונ (20015: 1354440 20404) 4614 001001220160 }1044 .........555.5511..5+

 2. 2/0146: 1 25 (כססקסז80ט25 1518611025 46 (21601109 סת 18 /11960002 ........

 ןכז 1. 2:עעונוכ שש: 14 ןםצט01020160 ןט014 סת 18 סט16טע2, 61 2116 } 148 5
 5 פט, 'פ פה טיט" טיש .ף/ןפ/ן6 ןפ יט "שאן = .םימ- םן'= = }פ קט 6 .ה םי6 טא אם וש | ם 2 2 טאש אש ם יע. ימ 2415

-- 8)709( -- 



141 

167 

173 

185 

188 

202 

2206 

232 

236 

246 

248 

263 

272 

273 

280 

 ז א ם 1 0 עג

 ו

 ן/8 אטהוטא צ 9395 תסדוצופאסמ5

 1 220 1:116010:010: 1 168 ןכעונגס1105 102216212165 סג תטס50:2 200010244 ......

 42504ז (2101:0ק: {1מ ץעס216ג8 ףט6 5106 1002012 62 תטס50:0 0106 061 048 .....

 13240 101:0501102: 1.8 1610עז8 65140102118 7 12 4601001200220160 06 14 1460: ...

 108. /1 ,4. 11506ז: 125 20:08010069 130125 סת 2609 2169 .....5225552

 20102565 (21020: 131 5621100 66 תג1651:8 002112011426) 651116041 צ 50012) ......2.--

 2010:569 1401/000: 1 !גססע 461 1060. 46 (2ט10ט:4 06 14 14618 ...050555552

 יו וו ג ט0עמטמו62 סמ וטסמה 2.2. .2גש. טיט שב: ..בטצ נט עשני

 8. ןאסעזנאפשע: 131 665ע10110 46 תוטס56:0 1601ת060 6500126 0012016 105 5
 יד לא טא א עשר רע אר רע

 5016 1156: ?אוטספ05;6 ן2ע01065 06 101221695 סג 109 31600005 01000 2809 ......

 2. 8611300: 121 56ז01מ2110 46 1/12650:05 6 1016:0200 סת 10/101569 1416 ..........

 גכז. 1260:6 110:210: 4061081016010 06 184 ןטט60000 2 14 7108 ןט044 ....2.222222

 421000 2805 06 1420: 461 1060. 46 ןטטסמ030 46 184 1462012 ....55.0.25525555..5
 12. /1 2. 1'/פ/סז: 8תסזנ2 6 18 1400 06 0081:0 661121611109 66 12 1
 1) קג 500181; 2)) 1:650ג05 51 1016165 8 105 900105; 3) 50510105; 4) 560-

 עטס יי יי לי ר עג. עע יום ישעי יע

 120024 1410101:051שע : 1 (20101510 /311210:21 46 12 146014. {} 44010/ 06 1תנןקסז?גמ-
 יו וב עטר ,ןט יט 2 עב 2 עט שן

 וו 23 עלפסז: 1 2מסצ+ 06 18 (?סעמנפסמ /זקו6אב) ....261...:2.22:י6י6 6

 . פ0/עס|: 1 1460118 ש פט 20010102065 סת 18 6506/4 101101098 ..22552255551

 1050:0160 06 10065092010069 50012169 46 12 1660014 ..22.2222255555555דדדוד

 15501010 50010109100 500/6 18 תטןקס1211020 סת 18 1660112 46 135. /4008 ....22..2

 | וו טצהוטוטצטמ 21 6016 46 14 1660114 ...2:..6 2666: הי: רק:

 146ת:02 06 105 1016012165 046 145 (0 10. 46 14 146014 414מ16 61 ןקסס0
 טעמי סעל ר שמוע וע א יט א ערע יא

 2/1:סעוכעס5 46 ססעג1510065 } עגוסתגכעספ 46 145 1981001625 46 26ק16560180108 0-
 6 6 טי קשה סב 19 00 טי1960-622 ,,עיבק עי ,בעע יע ,לשלשז גיי עט קעו ,ןע 1
 431 (ט0)0256 (26210141 66 160020160 044 1216 105 ןכ6110005 1957-:60 ץ 3

 4וקטתספ 02105 06 תט050:4 0104 ססע12102214 ..2225225555555655566דייזקידר

-- 1)110( -- 



 130148040 ןכס; 61

 טמת/הז א812א10 םמ סט1:10688

32 66 

 1450601/4601ס08א אזזסז1 ש,41, 152 21,117 4 486,281 :זא 4

 ט0אזאנמס/0 עמ 3612405 5

 125/סט 033, 8608 4165 26ק. 6214

 ןתגקעס50 סג 18 ,419600102 -- 1110160 זת /11960006

 (00602 2600 61 4665140 ףונס 102104 14 167 3

 םטת405 4185 3

14 10/5112 

 רב טשיינע רב לי טי עי עא יי עליטע עב עלול ליע 1 2 עשיה

 1346 ןגטעס 56 !סעמננמ0ס 646 גנמקותנוז 61 23 06 2001 6
 1963, סג 105 1211. 65144. 111110 ם/גזנעא1/;גא 4.

 /4ט02. (2011160165 1976 - 3טסתספ 41165 - תסק- /119601102-



 זוװז0 1001 17

 ווו טטוטאודגאוו טו
 זװ םו:ח0פ ווחוג

 1 9פכ8- 6 2

 םוזסססוסח:

 ופ א 40 1/אוא 4906 1ס2

 (סשס!סססזססוֿסח 1660100!

 5. שש ,9984ד1206, ?וס{. ט.9סח/ג!עןאו/אא 6 1חַפ. /,. א. 1988

 960ז6זסזוס 86 10 ססוחופוסח 66 סטו+טזס}!

 אוסופפפ סאוא

 םטטאס9 /,1869

13 







 י גיה +

 ע7י ; בג י*



 טטזק יו
14 

+ 
יב
 
ש
ש
 

 בי

א
י
 

י
ע
 

 לעד

=

 

 יא

ט
י
ק
 

ש
י
 

י
ע
 

ל אב
ט
 

 לערי

 בע

ל

י

ל

ג

 

ר
 
ט
כ
 

ב
ק
 

ג
י
 

ב

ר

 

ל
א
ל
 

 לע

 יז

ל
י
י
א
ל 
ט
 

ע
ה
 

פ
י
ט
 

3 

ש
ר
 

 קי

 לבא יג עי כט שש , ר

י
ל
 
ע
ב
 

טל
 
י
ט
א 
ר
ב
י
 

22
1 

שב
מע
 

22
 

ד
י
 

ע
י
 
טי
 
ב
ל
 

2 

= 

 לע

: 

ע
ב
 

ל

ט

 

 טיי

 לי 4
 רעבי אט יוטא ליכט

י

י

 

י
ב
 

: 

: 

 טי

 ל
 יט

 הא

ט
י
 

י
ט
 

ד

ע

 

ר
ע
 

 עי

ק
ע
 

 יי

: 

: 

=+ 

י
י
ט
 

א

ע

 

א
 

ר
 

א
 

1

 

: 

5 

י
ע
 

ל
ט
 

5 

: 

: 

6
 

 יי

ע
ר
ע
 

 טז

ד
ר
ו
י
 

. 

: 

: 

י
ר
ב
 

 טבע

א
י
 

5

 

 בי

ר
ע
ט
א
ע
ט
 

 יצא

ע
י
 

: 

: 

: 

0 

2

 

אא =
ז
 

א יב יב
ר
ב
 

ד 2
ע
 

ע
ר
ע
 

י

ט

 

2 : 3 5 2 1 
2 3 : : 

3 

: 

. 

: 

5 

=
 

=
 

= 

5 

=
 

=
 

=
 

=
 

=
 

י
ש
י
 

4 

7 

 זי

: 

= 

+ 

= 

5 

2 

+ 

 ש

+) 

=
 

א
כ
 

א
 

ע
 

א
נ
 

: 

 רעיי

י

ע

ג

 

ט
ע
 

ע
ל
 

 לע

 טי

 הב

 קי

=
 

 רק

: 

ב

ע

 

ת
ע
 

= 

י
כ
 

 דא

י
ש
 

 בל:

0 
ג
ע
ט
 

 סגל

 בני

י
י
 

 טאטאל

 טא

י
ד
י
 

ט
י
 

 יב

0
 

ב
א
ט
 

1 

ט
ס
ק
ע
ט
 

ט
ע
 

 לידי

5 

 יי
א

י

 

א
ל
 

 אבא

ק
ר
א
י
 

 יט

י
ל
 

 לט

 ר

י
י
 

י
ט
 

: 

 ;לעלאלעי

 שיר

 ל

י
י
 

 עי

ל
א
 

י
י
 

ב
ר
 

 ילד

 געל

 עי

25 

ר
ע
ק
 

א

ד

 

3 

2 

. 

 כ

ר אי

ב

 

2 
ן
ע
ט
 

 רב

ל
ט
פ 

נ

 

1
 

1
 

ר
 
ע
ב
ט
 

 ללא

ט
ל
 

ט
נ
ק
 

 טל

 עא

י
י
 

 לע

 טי

ט
 
1 
 מנשה

ע
ב
ט
ע 

נ

ע

י

 

,
2
 

 טיט

ר
א
י
 

ב
י
ל
 

 וכל

 לב
ל
ט
 

 עי

ל
י
י
ט
א
 

 עט

ב
ר
 

ר
ע
ל
ע
ט
 

ב
י
 

 עט

י
ק
ב
 

ב
י
ר 

ע

ר

ט

 

 טי

 טבע

ע
ר
 

 א

ר
 

א
י
ע
ר
 

י
ב
 

א

י

 

ט
ל
 

י
ע
 

ט
ג
 

 יש

י
א
ב
ט
 

 טנאה

ר
 

ע
ב
ט
 

ע
ש
 

ש
י
 

ר

 

י
ע
 

ט
י
 

ט
י
 

ע
ס
 

ש
א
ט
 

 א

ע
ב
ן
 

 גיב

ב
י
 

ל

ע

 

ע
ר
 

י

נ

י

נ

ע

ל

 

ג

י

ר

ע

י

 

י
ס
ע
נ
ע
ט
 

 מיי

ש
ז
 

פ
י
ע
ט
 

ב
י
 

ט
י
י
ט
ע
ג
 

י

ב

א

 

ע

ל

 

ט

ע

ב

 

ר

 

א
ב
י
 

: 

3 

י
ט
 

2 

ט
ע
ט
ש
 

 רק

5
 
א
נ
ר
א
ט
 

ל
ט
י
ט
 

 עיר

ט
י
 

 יב

 לט

 יע

 יי

י

ט

 

ט
כ
א
 

 ר

י
ב
י
ע
ב
 

י

ר

ע

 

ב
ע
 

 לב

י
ו
 

 טייטש

 לע

 ר

 ר

 קי

א

י

ע

ר

 

 עי

ל
ת
 

 טי

ז
ט
 
ב

ע

 

 רע

ע
ר
 

ע
ט
נ
 

2
 

י
ט
 

: 

 2טעא

 יד

י

י

 

ע

ב

ט

 

א
ט
 

ר
א
י
 

 יו

ר
נ
 

י
י
 

 טי

0 

ב
ע
 

ט
ע
ש
ט
 

 רע

ע

י

 

י
.
 

י
ל
 

ב
ל
 

 דער

י
ע
 

 לע

ר
 

ל
ע
 

 ענג

ק
א
ר
ט
 

5 
ד
ב
ע
 

 ישי

 בני

י
ט
 

= 

2
 

 טב

 טבע

 טעטש

 ר

 רעד

 הטבע

ע
ש
ר
 

 עט

ע
ק
ע
ט
 

: 

= 

ש
י
 

י
ט
 

א
ט
 

ג
י
 

ב
י
 

 ריר

י לע
ר
ב
 

 הע

ג
ע
 

 עיר

ט

ע

ג

 

 יב

 יב

י
י
ט
 

 ערע

 רבשע

 סימו

ט
י
 

 עא

5
 

 טי

2
י 

ע

 

י
י
 

ר
ש
ע
 

ל
ט
 

ל
ע
ג
 

ע
ל
 

ד
ע
ל
 

ע
י
 

2
2
 

2
 

ב
ע
 

: 

2 

5
4
 

א
 

 עד

2
 

ה
י
 

א
י
 

י

ו

 

5 

 יש{

 רייע

 קינג

ע
י
 

2
5
 

ב
י
 

ע
 

 

 טי

 עד

ג
נ
 

ב
ע
 

-
 

 יע

י
י
 

2 
 שיש

2
 

י
נ
י
ע
 

= 

:
=
 

י
ב
 

: 

ב

א

ט

 

י
ע
 

2
 

 טי

א
 

ע
ל
 

ג
י
ל
י
ב
 

ר
י
ט
 

י
ב
ג
 

ע
ל
 

2 

ל

א

 

 לב

 בי

ל
י
ב
 

ט
ע
 

ד

נ

 

 גיי

 ראט

ט
א
ר
 

 לע

ל
א
ט
 

א
י
ר
ב
ט
 

 סאלא

 טי

== 

 יב

 לב

י
ט
 

י

ע

ש

ד

 

ל
ע
ט
ש
 

 על

 טא

ו
א
ס
 

 רייע

 טקנמוריל

 טי

 עט

5 

א
ל
 

ב
ע
 

 טא

א
ע
ר
א
ק
 

א
ל
 

 טרעגער

א
ט
 
ט
ש
ע
ל
 

ז
ט
 
ע
נ
י
ב
 

א
ל
ל
 

 עיני

 יע

ט
י
ט
 

 טיר

 טא

י
ל
ע
 

י

ט

 

ק
נ
י
ל
 

 נב

 רעד

ע

י

ד

 

 לה

 לבי
ג
ל
 

י
י
ו
 

י
י
 

ש
י
 

ב
ל
 
ר
י
ט
 

ב :
ע
 

 טעבברכעבד

 כי
 טיי
י
ע
 

ש : דע טז
א
 
ק
ר
 

ל 2

ב

ע

נ

 

י
ע
 

 טיר
ט
י
י
צ
 

 סיר
 יי

א נא
 

י
ש
י
 

5 

ל
ק
 

 טו

ע
מ
 

2 

ע
י
ד
 

ב

ע

 

 עעעד

ע
ל
 

: 

2 

: 

: 

 קב

ב

ע

ר

 

א
ב
ל
 

2 

: 

1
 

 ק

 רעה

ק
י
 

ר
 

: 

י
ע
ג
 

י
ט
 

 יב

י
י
 

ע

ב

ט

 

ט

ל

 

: 

 טל

= 

. 

: 

: 

 בת

 יריד

- 

 ;ב

: 

: 

: 

: 

ב
ק
 

פ

י

ט

 

ת

 

ה
ל
 

ע

י

י

נ

 

 ניי

ט

ע

נ

ב

 

2 

א 5
 
2
 
=
+
 

י
י
 

א
 
ד - 3

י

 

*
-
 
=
 
י

י

 

ט

י

ל

ע

ט

א

ס

 

5

 

ב

ט

י

 

א
ע
 

ש
א
 

 יה

ט
י
 

.
ר
ב
 

מ
ע
 

 יע

א
 

ט
י
ט
ב 

ע

 

. 

2 

: 

2 

ב
 

1
 

ע
י
 

י

י

ט

 

: 

: 

ה

ל

ע

י

 

ב

י

 

 יב

ל

א

 

י
ט
 

= 

2 

ב
ע
 

י

א

 

ר
א
ט
 

 ר

ל
ט
י
ט
 

 א

ל
ט
 

: 

ב
ע
 

,
י
ע
ב
 

 כי

: 

ב

י

 

: 

2 

א
 

ר

י

ע

 

ט
ק
 

 לער
י
ב
י
ל
 

3 

4 

. 

 לי

 יא

ב
ק
 

 קיש

י
ש
 

ב
ש
ע
 

ע
ל
 

ב
י
 

ו

י

 

א
 

-
 
ע
י
 

ו
ע
 
ק
ר
 

ע
י
 

 עב 18 לז יי לכף

= = 

 יירייב

5 

י
י
 

: 

: 

5 

: 

א
 

: 

= 

: 

= 

י
ב
ר
 
ע
י
 
2
2
 

. 

: 

. 

: 

: 

: 

א :
ט
ר 

ת

כ

 

:5 

: 

: 

ר

 

ב
ר
 

6 

 : בע

א
י
 

ך
ש
 

ע

ב

 

: 

 א

ע

י

 

ט
ע
 

: 

ה
י
 

י
י
 

ד
י
י
 

א
י
 

: 

: 

: =

 

ד
א
נ
 

י
י
 

א
י
 

יז 2 :
 

: 8 : 

ע
ב
ט
 

1
 

ט
ש
ע
ל
 

: 

3 

: 

: 

ט

י

 

ב
י
 

: 

.
 

 ר

י 1 : : - יג : :

י

ט

 

י
ב
 

 יג על : :
23 לוט
2
 

ק
י
ט
ע
 

א
ל
 

2 

: 

3 

 א

 יי

1 

א
 

 קא

י
י
ט
 

ב
י
 

1
 

: 

5
 

: 

מ
.
 

4 
י
א
ב
ט
 

ב
א
ט
 

 האי

ר
י
ש
י
 

י
ע
ג
 

ט
י
ט
 

א
ל
 

א
י
 

א
 

: 

: 

2 

  ש

ע
י
 

י
נ
י
ע
ב
 

י
ל
 

2
ז 

ע

 

 עמ

ט
נ
ע
ל
 

ל
א
ג
 

 שיינע

רב צ 4 : 1
 
י

א

 

8

 

י
י
ד
 

-
י
ה
 

0 

ב

ר

ע

 

ט
ע
 

ע
י
 

י
ע
 

י
ט
 

2

 

2

 

א

ב

 

ט
ל
 

ע
ב
 

י
ט
 

 רעט
ע
י
 

ן
ע
 
ע
ק
ע
ט
 

ע
ב
ט
 

ע

ל

 

: 

י

א

ר

 

5 

י

י

ב

ע

ט

 

: 

ע
ב
ט
 

: 

י

ט

 

 ר בע יט

 אל

 טא

 רק

= 

= 

5 

 יז 3 = יב רע :

ג
ל
 

י
ע
 

=
על 
 

ל
כ
י
ב
 

ש
י
ר
 

 עא

 יי

 יי

2.2 

 נטע

 עי

 יה

=+ 

 עי

 טי

 יב

 אבא

 ֵּי

 לי

 לע

 טבע
 טי

 ארע

 הא

: - . 

ל
ו
 

ט
ב
ש
 

: 

= 


